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তশ্স ৮ শব 

প্রস্তাবন! 

গোলোক- শৃহ্তকুঞ্জ'। 

শ্রীরাধ। ও গোপীগণ আসীন । 

গীত 

গোপীগণ। কুগ্রে এখনও ফেন চাদ উদ্েখন| সই। 

শ্রীরাধ।। কালাটাদ গেল কোথু, আসি ব'লে এল কই ॥ 

গোপীগণ । শোন্ কিশেরি, ক বাশরী, 

শ্রীরাধা। শোন্ কিনা মনভোল! বাঁধা! বল। স্বরলহবী, 

, গৌপীগণ। শৌন। কেন দেখ ন। প্যারি, আস ছে তোর গুণেয় হয়ি-- 

চুড়ায় ঢাক। মমুর পাখা ই ॥ 



আীরাধা 

শ্রীকষণু। 

শ্রীরাধা 

শ্রীক্ণ। 

জয় | [ প্রস্তাবনা 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 
এস এস নটরসাধার, ঝিহন তোমার-- 

সেবিকা রাধার আকুল অন্তর অতি। 
একি হে শ্রীপাত, ইন্ুনুখে ঘর্মবিন্দু কেন? 

স্থির সিন্ধুখা চঞ্চল তল, 

আবক্তিম শ্রীগওঘূগল, 

সজল কমল-ক্ষু কোন্ দুঃখে নাথ । 

রাঁধে। সখ্য-পবগাঁদে-- 
বিষাদে আঘ!র প্রাণ কাদে অন্ুদিন। 

যারে আনি চাই, 

পাই তারে ছনারাসে ; 

শেষে তাব তরে, অন্তরে অন্তরে, 

কাদিয়ে আকুল হই। 

দেবই ভোবনা বশ * 

দৃপ্ত-স্থথ সেহ মে আমার, 

অভাবে তাহার, আমার অভাব সব। 

হে কেশব। কোন্ ভাগ্যবান কিন্বা ভাগ্যব তা, 

এত প্রেম-জ্রীতি ঢেলেঢে শ্রীপায়, 

কহ দয়াময় ! 

কলিযুগে ধন্ত কেন্দুবিবগ্রাম অজয়-পুলিনে, 

তথা শমদেধ নামে পণ্ডিত-অগ্রণী, 

মহল্গান1  চা়াদণি-- 



| প্রস্তাবন!। জযূদব। 

প্রীবাধা। 

শক । 

শ্রীবাধা। 

শ্রীগাতগোবিন্দঝাব্যে -. 

কধিবে কীঞডন মম গুণগান, 

প্রেমানুত পান কবিবে ধখ।খ জীব। 

তাহে হে চঞ্চল-চত কেন ইর্ি 

পান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎনলা, মধুব, 

এই পঞ্চভাবে আমাৰ মুৰতি সতি, 

8 পঞ্চভাবে আক্তেখ জগৎ, 

টব ভক্ত শুধু এই পঞ্চভাব__ 
শক্তি 

শঞ্ত বিনা শক্তিমযি। অপূর্ণ সকল। 

ভাখি তাত কোথা পাই ৩ক্তেব কাখণ, 

কোনল মধুব,শক্তি যাহ] প্রত্ধোজন। 

তাই বল, ছল কেন তাহে কলাচাদ ৷ 

সাধ যদি তাই, বাধাব অদেষ কিবা_ 

তোনাষ এনাথ। লও শক্তি শক্তময় । 

বাধা অঙ্গ হতে শ্বেতবর্ণ৷ পদ্িণী মমান, 

পদ্ম(বতী নাম ত্রিলোৌক-ঢল ভা খালা । 

্ 

(শ্রীবাধাব দেহ হইতে পদ্মাবতীব উৎপ9 ) 

পন্নাবতী | আদেশ বমেশ। 

শ্রীকৃষ্ণ । যাও তুমি ম্তযধামে স্ুদেব-আলয় | 

( পঞ্মাৰতীব অগপ্তধান 

(ম্বগতঃ) আর কেন ভক্ত অযদেব। 

যাও ছাড়ি সংসাব-আঁশ্রম, 



জয় | | প্রস্তাবনা । 

এস এস আমার মন্দিরে এস, 
স্লহ লহ ভাবামূত, 

সে অমৃত করি পান, 

কবি-তৃঙ্গ কর মোব গান, 

তপ্ত প্রাণ হক স্তুশীতল, 

“জল জল” চাতক ফুকারে। 

পটপরিবর্তন । 
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প্রথম অঙ্ক। 

প্রথম গ্ভাঙ্ক | 

অজ্জয়তীরস্থ শ্বশান-_নির্বাণোনুখ চিতা। 

জয়দেব ও ব্রাক্মণগণ আসীন । 

ব্রাহ্মণগণ। বল ভরি হবিবোল ! 

১ম ব্রাহ্মণ | হায় হায় ! সর্বনাশ হ'য়ে গল !কেঁছুলি অন্ধকারমর 

হ'য়ে গেল। | 

২য় ব্রাহ্মণ । যা বল ভাই, জয়ের মা বাঁমা ঠাকৃরুণ যথার্থই সতী 

সাবিত্রী। কলিতে এমনটা দেখ! যায় না । যেমন ভোজদেৰ 

ঠাকুর প্রাণ ত্যাগ কর্লেন, অমনি বামা ঠাক্রুণও অজ্ঞান 

হ'য়ে প'ড়ে সেই সঙ্গে প্রাণ দিলেন । আজ এক চিতায় দুজনকে 
পুড়িয়ে যাচ্চি। 

দিগম্বর। আহা! বাবাঠাকুর, তারা কি মুনিষ ছিলকৃ গাঁ, সব 

ঈদ্দেবতা, দেবতা! কত লোককে তারা অন্ন যোৌগাতেন ! 

অতিথ কি ফির্তকৃ! 'আহা হা, তাই ত ভাবচি গো বাবা 



ঠাকুব -এমন বাবা দেবতা-তাদেব এবটী ছেলে--সেটা 

এমন হ'লেক কিনে গো! ভায় ভায়--পাএল--পাগল । হা 

.আমাব মাথা মু$--চিতে নিভিয়ে গেল-তবু বে ঝসে কি 

(দখচেক । চলবে বাপা, এইত সব হবে গেণক, এখন ঘবে 

যাই চল্ বাপ ধন !* 

১ম বাক্ষণ। দিগ্ববে, তুই তবে জষাকে নিযে আয়, আমবা! 

ততক্ষণ শান কবিগে। হাষয, হায কি হ'তে আজ কি 

হযে গেল। 

[াঙ্গণগণ। বল হবি হবিবোল। 

| ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান । 

বদেব। আজ অজয়েব ঘাটে বিজাশাৎ্সব ভ'ষে গেল। এবাৰ 

চা 'এনন্দ-ভবা বেদগীতিমষা কেন্দুবিবের মভাবেদী ভতাশ 

নিবানন্বনষ দশন ক'রতে হবে। (ক- তুশি আমি » তোনাব 

আমাব সঙ্গে সম্বন্ধ কি? ধন্য মাধাস্মহাঁদাবা। জনি 

আমাব এই বন্ধন মায়া ছেদন ক্বাও। ভাঁঃ হাঃ হাঃ, 
( অট্রহান্ত )। এতদিনে পৰ আজ আমাৰ গলবন্ধন 

একেবাবে উন্ুক্ত হ'ষে গেল। নিবাপদ । নিবাপদ ! না--না 

কেউ পাববে না,আব বন্ধন ক'বৃতে কেউ পাবাব ন!। পিঞ্জবা- 

বন্ধ গক্ষী একবাব মুক্ত হযে আবাব পিঞ্জবে প্রবেশ কণ্ববে * 

কণ্টক। কণ্টক। চাবিদিকে কণ্টক। দযাময় গোবিন্ন । 

মাঁমায় সকলে মিলে সেই কণ্টকে পাতিত ক'বতে চান 

বটে--আমার বাধবে ৪ হাঃ হাঃ, তাইত--ভয় কি £ “11 

সত হম দানি ০৮০০০৯৮৮ * 



| প্রথম গর্ভ। জযক্টেব 

'ধিগন্বব। ত|ইত হয় কি বাবা, আমরা যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ 

ভয় কি? তবে চিপসে নিরপ্রনে গৌসাইট। _ সর্বাগ্রেসে 

নিবঞ্জনে গোপাইট। তোমার বাস্তুউ! নিবার চেষ্টায় আছে, তা 

বাবা জঞি, কিচ্ছুটী তুমি ভনন ক+ব্ণেক নি বাবা, আমর! আছি, 

ভয় কি বাপ? 

জমদেব। কি পাগল দেখ! বলে- জয়ে পাঁগল। দেখ বাবা 

গোবিন্দ ! আমি পাগল না লোকে পাগল 2 কি উন্মাদ! 

বল কি--আমরা আছি, ভর কি? জঞ্জের গোখিন্দ অভয় 

দিলে না, হাঃ হাঃ হাঃ দিগন্ধৰ খুড়। আর বেনে খুঁড়ি বলে 

কিনা_ভয় কি। গোবিন্দ, খুড়ে। খুড়িতে আমাকে বাধৰে 2 

নানা | 
কোথায় রাখিবে বেধে? 

বাধ! জীবে কেমনে বাধিবে ? 

বাঁধা আদি মাধবেব গার! 

হায় হাক সংসার-শ্মশান, 

স্বার্থপর পিশাচের স্থান, 

অশান্তির চিতাবহ্ছি ধূ ধু ধূধূ জলে। 

দরাময়, দাও ঢেলে শ্ান্ত-মুধা-ধারা ! 

জুড়াও তাপিত প্রাণ,_ 

কৈ কৈ প্রত, দেখা দাও, নিয়ে চল, তুমি যেখানে থাক্বে, 

দাসকে সেখানে রাখ । এ যেবাশী বাজচে, শুন্চ, শুন্চ, এ 

যে বাশী বাজ চে! যাচ্চি_-যাচ্চি। (গমনোগ্ভত ) 
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নিরঞ্জনের প্রবেশ । 

রঃ ২নিবঞ্জন বাশীটাশী রাখ.। পাজী, বদ্মাঁস, নচ্ছার জয়ে! 

আমার কাছে পাগলাষী। ভগ্ডামী ক'রে পালিয়ে যাবি? 

আমার টাঁকাঁৰ কিনার! না কবে কেমন ক'রে যাবি; কৈ যা 

দেখি কত বড় হিম্মত। তজ!| খুভোত ফাকি দিয়ে পালালো, 

তুই কি মনে ক'বেচিম্ বল. দেখি? চল, এখন আমার টাকার 

কিনার! ক'ববি চল। 

দিগম্বব। এঞজ্ঞে বাবা ঠাকুর, বাবা ঠাকুরের দেনা আমি বেবাক 

গুদে দিব। 

নিরঞ্জন | সেটা হবে না দিগন্গবে, আর্মি আব ধানে মুখ দিয়ে 
বিটা ছিডবনি। আজই একটা হেস্ত নেস্ত কবে নোব। 
জয়ার দেনাব টাঁকা হয় আজ বেবাক মিটিয়ে দিক্, না 

ভয়, ওব,বাস্ত ভিটে এই বিক্রী কয়লায় দস্তখত ক'রে দিক্! 

.ও ত পাগল হ*য়ে গেছে, শুনুলেম নাকি কোথায় চলে যাবে। 

আরও শুন্চি, শান্ত বাজ! লক্ষণসেন নাকি জয়া যে হরি নাম 
ধরেচে, সে সংবাদ পেয়েছে । কোন্দিন যে ধ'বে নিয়ে গিয়ে 

গারদে ঢুকোবে, তার ত ঠিক নেই । আমাকে বড়ই মুস্কিলে 
পড়তে হবে দিগম্ববে ! সেটা হবে না। 

দিগস্বর ৷ বাবা ঠাকুরের দেনা কত, বাবা ঠাকুর এজ্ঞে। 

নিরপগ্তন! ২৩/৪। মরুক গে এক পয়সা! ধরে দিও। 

দিগম্বর। বাবা ঠাকুরের বাস্তর বদলে আমার বাস্তটা আমি 
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নিথে দিচ্ছি, তবু দাঁদা ঠাকুরের বাস্ত আমি কারেও লিতে 

দিবকনি। 

জয়দেব। পিতৃখণে আমি খণী খুড়া দিগম্বর, 
ন। হ'ও কাঁতির, 

কবহ সত্বর খণমুক্ত মোবে, 

যে কোন প্রকাবে। 

অহ! পিতা খণী-_ 

আছি আমি নিশ্চিন্ত কিরূপে ? 

বল দাদী, খণ মুক্তে কি আছে উপায়? 

দিগন্বব। বাবা ঠাকুব, তোমার পায়ে ধুবি এজ্জে, দাদ ঠাকুরের 
বাস্ত তুমি দিওনি, আমিই তোনাঁর খণ শোধ কা'বব, ভা এক 

বছবে পারি, ছবছনে পারি, সাবা জীবনু ধারে পারি, নাক্কলেই - 

আমি রাজী । ৃ 

নিরঞ্জন । হারে দিগম্বরে, পাঁজী ছু'চো নচ্ছার বেটা, তোর সঙ্গে 

আমাৰ কি খপর বল, দেখি? জয়ার বাস্ততে তোর এত টখক্ 

কেন? জয়! যখন সাফ হরি নাম ধরেচে, তখন ওর বাস্ত 

রেখেই বা লাভ কি ঘ'টুবে বল? আর'তুই বেট! বেনে, তোর 
কাছেই বা ও ব্রাহ্মণের ছেলে খণী থাকবে কেন? (স্বগতঃ ) 

জয়ার বাস্ত নৈলে আমার আর গোয়াল বাড়ী ক"রবার এক- 

রভ্ভি স্থান নেই। এ বেট! বেনে এসে কেবল বাগড়া দেয়। 

জয়দেব। দাদা নিবঞ্জন, 

সত্য সে বচন, 
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পুনঃ কেন অন্যেব নিকটে হই খণী? 

এ ত নভে শান্্র বাণী, " 

নহে স্াঁয়োচিত ধাবা । 

বেনে খুড়ো, না কবিও কোঁধ, 

পাল অন্গবোঁধ, বাস্ত দিবা ওরে, 

খণমুক্ত কর মোবে। 

দিগম্বর। হাঁঃ বাবা গোপীবললভ, আমি এমনি লরাধম, দাদা- 

স্কাকুবের সাধের বাপ্ত আজ বিনি দায়ে বিক্রি হরে গেল, এঃ 

আমায় দেখতে হ'লক ৪ 

জক্গদেব । (স্বগতঃ ) ণোন শোন বংশীর নিশ্বন, 

যাই সখা, কর দন্ববণ ক্ষণ কাল, 

** কি জগ্ত্রীল, 

এখন ত মোঁহ-জাল ঘুচে নাই মৌব! 

'ডোব বাধা পায়ে, যাই কি উপায়ে? 

রাধিকাঁবণ । কব আকর্ষণ, 

ছি'ড়ে যাক ডোব, প্রেমে ভই ভোর, 

উর্দশ্বীসে ছুটে যাই চলি । 

বনমালি ! কাদে প্রাণ দাড়াও দাঁড়াও । 

(প্রকান্তে ) কই কিসে হবে করিতে স্বাক্ষর? 

নিরঞ্জন। এই যে, এই থে আম সব প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, 

একটা! শ্রী নিখত যাছ, তার পর একটা জলেখত ধন, 

তারপর য়লিখত মাণিক, আর তোমাকেই বা কি ক্ল্তে 



গথম গর্ভাস্ক | বণ । 

»বে) তমি ত আর আমাদের মত মুখ নও। | কথগী। ৮1 তন 

জয়দেব কর্ত ক স্বাক্ষর, নেপধ্য সহদা গেল গ্রেল, সব গেল, 

জল আন্ জল আন্ শব্ধ ] 

বঞ্জন। কি হ'ল, কি হ'ল, আদার বাড়ীর দিকে ধোরা উঠে 

কেন ১ দিগন্বরে, দেখত? শাগগিব শীগণির সই করে 

ফেলত ভারা! 

য়দেব। এই লও দাদা। 

নিরঞ্জনের শিশু কন্যার গ্রবেশ : 

শশঠকগ্য/। ওগো-তোমলুা! তে তলন! গো, আমাধেশ খন 

গাল থব গুলেগেল | ও খাবা ২1 থা, ৭৬৭ ৬ ০০, 

নিধ্জন। অব্যা আযাকি বন্দি টোপি ওরে বাবে, কি 

সর্বনাশবে - 

( নেগথো পূর্ববৎ কোলাহল ) 

এ রে-ছায হায়, বাপনকল, ভাইসকল, সর্বনাশ হ'ল, 

রক্ষা কর। ওরে দিগম্বরে, জয়া, ছুটে আয়রে ছুটে আয়! 

সর্বনাশ হ'ল, সব্বনাশ হ'ল। 

ূ্ ৬৬৭ ক ্ 

শগুকন্যা । থব পুলে দাত্তে বাবা, থব পুলে দাত্তে। 

[ বেগে গ্রস্থান। 

দিগম্বর | পুড়বেক না? যাঁর! এমন অধর্ম করতে পারেক। ২৫২ 
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টাকার দায়ে যাবা ২৩৬২ টাকা হর বর সর ক”রে নিতে 
পাঁরেক, তাদের ঘর পুড়বেক না ত পুড়বেক কার? 

'জনদেব। সাধু, সাধু-প্রাণে কেন এত সন্থীর্ঘতা? 
রাঁখ কথা, চল যাই বিপন্ন আশ্র্, 

আপন করম সাধি চরম সময় । 

| বেগে দিগন্র সহ প্রস্থান । 

দ্বিতীষ গর্ভাহ 

কঙ্দ। 

পদ্মা ও সখীগণের প্রবেশ । 
গীত 

সথীগণ। খালি খালি বুলি'কেন, খেলি চল, যোন্ বরকনে। 

কে কার বব কে কার কনে, বেছে নে সই মনে মনে 

১ম সথী। আঁমি হব” সইয়ের বব, সই হবে আমার কনে, 

কার' বাধ। শুন্ব নাক রাখব কনেয় চোয়ের কোণে 

২য় সথী। আমারও সই সাধ হয় ভাই, বাধ রই ই শ্রীচরণে, 

ইসান্নায় উঠব বন্ব, মেনে মেনে লাজ কেনে, 

সখীগ্গগ। বুঝি নোস.লো তোরা মনের মত্ত-_ 

' ময়ের বর চাই ভাই চন্চনে। 
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পল্লাবৃতী। গাত 

সই হবি কি আমাৰ বব। 

তে হাঁস হাসি, ধব করে বাশা, বাজ।লে! কিশোরীভোলা স্বর ॥। 

খুলি কটাবাদ পর পাঁতধডা, নেলে। শিখে সখি মোহন শিখি-চুডা, 

ঢঁড়ি চল. গোঠে, যমুনার তটে, সাজ মে রাখাল নটধর | 

বালিকা মুভিতে শ্রীরাধার প্রবেশ। 

রাধা। ও বোন্, আমি তোকে খু'জি ফুলবাগানে আর তুই 
এখানে? হা লা পন্মা, তোর এত তুল রেন হয় বল দেখি 2 

কালকে থেকে কথা হ/ল, খুব কালে উঠে ফ্লবাগানে 

ফুল তুলে কে্ঠাকুরের পুজা "কণ্ব্ব, আর আজ তুই 

এর মধ্যে সব কথা ভুলে গেছিস্? ূ 
পল্মা। না বোন্, ভূল হয় নি, আমি যাঁচ্ছিগুম, সয়েরা এসে স্ব 

ভূল ক'রে দিলে । 

প্ীধা । ওদের কি? ওরা কেবল রঙ্গেই থাকে । এখন, আয়, 
কত বেলা হয়ে গেছে দেখ. দেখি? জানিস্ ত-শ্ামের 

একটু কিছু কম্তি হ'লে কি ক'রে বসে? রাধাকে একশ 
বছর চোখের জলে ভামিয়েছিল। 

পল্া। ওম! সত্যি নাকি! তুই তাহ'লে ত শ্তামের অনেক খপর 

রাখিস বোন্। ওমা. শ্তাম এমন । 

রাঁধী। অমন ক'র্লি যে-_-তাতে শ্তামের যে শুধু দোষ, তা নয়, 

: গ্কাধাই নিজের দোষে নিজের সর্বনাশ ক/রেছিল। শ্যাম তাকে 
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বড় ভালবাসত কিনা, তাই ছুঁড়ির দেমাক জুটুল। দর্পহারী 
শ্যাম অমনি তার সে দেনাঁক ভেঙ্গে দিলেন। একশ বছর 

ধ'রে চোখের জলে নাঁকের জলে ক'রে ছাঁড়ুলেন। 
পদ্মা। তাই বল্, তা না হলে শ্যাম আবার পারীকে 

কীদাতে পারে? বলে-যার জন্তে গোকুলে লম্পট নাম 

কিন্লেন, জটিলে কুটিলের কত তিরস্কার, কত গালাগালি 

খেলেন, খাওয়া নেই-_নাওয়া নেই কদম গাছের তল! 

সার ক'রূলেন, তান আবার রাধার দুর্দশা ক'র্বেন, কথাটা 

শুনেই গ্রথগ আনার কেমন লেগেছিল বোন্! 

১ম মথী। পদ্মার জীলায় গেলুষ বোন্--যেমনি গৌদাই বাড়ীর 

এই-ছুডি আর তেমনি আমাদের, পদ্মা, কে্টর বথা গেলে 
ওদের আর ক্ষিদে তৃষ্জ| থাকে না। চল্ চল্, আমর! 

, স্কুলবাগ|নে খেল। করিগে চল্। 

পদ্মা। সে কথা ত' আগেই বল্ছিছ্ন বোন্। চল্, সেখানে 

গিয়ে কুষ্ণপূজা করিগে। 

| | সকলের প্রস্থান 

হৃদেব ও স্রমতির গুবেশ। 

স্থদেব। পদ্মা গান গাচ্ছিল, পালাল কেন? 

স্ুমতি। সেকি আর তোমার কাছে এখনও গান গাইবে? 
স্থদেব। গাইবে না? ভবে না গাক। তাই ত! 

'স্থমতি। হা, তাই ত ব'লে মুখখানা অত ভার ক'রূলে কেন? | 



[| 
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স্থাদেব। ব্রাঙ্গণ! আমার যে রি ভাবনা, তা আর | তোমা কি 

বল্ব? তুমি স্ত্রীলোক__ , | 

স্মৃতি । হা হা অনন কথা বল্তে আছে,আমি স্ত্রীলোক এ কথা : 

তোমার কে বল্লে ? কাছ না থাকলেই বুঝি মেয়ে মানুষ হয় ? 

সুদেব। যাও--সকল সময় রহস্য ভাণ লাগে না। 

সথমৃতি। তা বলে আমি তোমার মত গম্ভীর হ'তে পার্ৰ না। 

স্থদেব। ব্রাহ্মণি! চিরদিন তোমার এক শাবেই গেল। কিন্ত 

আমাদের ভবিষৎ অদুষ্ট-গগন ষে ক ভীষণ গাঢ় অন্ধকারময়, 
তা একবারও ভেবে দেখছ ন1? , ” 

স্মৃতি । খুব বুঝেচি, কেন বল দেখি তুমি এত ভাব? 

দেশের রাজা লক্ষমাণসেনের কথা ত' জান, মেয়েখে জগন্নাথের 

সেবাদামী কর" না। সে শান্ত রান্রা-_-এ কথা" বাদি শুনে, 

তাহ'লে কি আর রক্ষে রাখ বে? তাই! ব'ল্চি, সে মবকথা 

_ ভূলে যাও। 

'স্থদেব। ভুলে যাব £ বল কি গৃহিণি! প্রভু জগন্নাথের মানসে যে 

7 আমাদের পন্না! মনে নাই স্থুমতি! যখন অপুত্রক অবস্থায় 
দষ্পতি মিলে শ্রীন্দেত্রধামে গিয়ে বাবার নিকট মানন ক*র্লেম, 

বাবা, তুমি যদি আমাদের পুত্র দান কর, তাহলে সেই পুত্র 

প্রাপ্তবয়স্ক ভলেই তোমার মন্দিরের নফর ক'রে দোব, 

আর যদি কণ্া প্রাপ্ত হই, তাহলৈ সেই কন্তা প্রতৃর দেবা- 

দাসী ক'রে আমাদের মানস-খণ পরিশোধ ক"র্ব। গৃহিণি, 

বলকি আজ শপথ তুলে যাব? 
/ 



জযুদেব। [ থম অঙ্ক 

স্ুমতি। কিসে শপথ রক্ষা হবে নাথ! প্রাণের পন্লাকে অকুলে 
ফেলে দয়ে শপথ রক্ষা কর1, এও কি মন্তব? 

' স্থুদেব। আর ব্রাহ্মণ হয়ে দেবক্ষেত্রে :দেব্তার নিকট মানদখণ 

গরিশোধ না করা, তাও কি সম্ভব? ব্রাঙ্গণি ! পদ্মা যে 

আমাদের ভিক্ষালন্ধ ধন! যে পণে আবদ্ধ হ'য়ে ভিক্ষা গ্রহণ 

ক+রেচি, আজ সে পণ কেমন ক+রে প্রত্যাখ্যান ক'র্ব? 

স্ুমতি। ভুলে যাও, ভূলে যাও প্রভূ! মনে করতেও কষ্ট 

বোঁধ হচ্চে, সে পণ লঙ্ঘনে নরকবাসও আমাদের পক্ষে 

ম্বলকর!। “ 

ম্দেব। সে ত মৃত্যুর পরের ব্যবস্থা, কিন্তু. 
: হুমতি। কিছবীক প্রভূ! 
স্ুদেব। আমরা যদি মায়ার ঘোরে গ্রতিজ্ঞার কথাই তুলি ক্থমতি, 

'তাহীলে ফর বন্ত, তিনি যদি গ্রহণ করেন-_ 

স্মৃতি । ষাট, ষাটও এমন কথাও বাল্লে? এও আবার কথ! ! 

ওগো, আমার মাথাটা যে কেমন করে উঠল! ওমা, চোখে 

যে কিছু দেখতে গাচ্ছি না। ওমা, আমার পদ্মা কোথায় 

গেল? পদ্মা, পদ্মা, কি সর্ধনাশের কথা শুনি মা! গলায় 

শিলা বেধে দিয়ে কেমন করে তোকে সাগরের জলে ভাপিয়ে 

দোব মা! না না,এ প্রাণ থাকৃতে তা কখন পারব না। 
কুটন্ত পদ্ম আমার কোথায় খেলা ক'র্ে, দেখিগে। 

 গ্রস্থান। 

টি 



তীয় গর্ভাঙ্ক। জয়দেব. | ১৭ 

দেব | স্নেহ, এমনই বিষম পদার্থ বটে। দয়াময় জগন্নাথ! 

হদয়ে বল দাও, মায়াপ্ধকার দুর কর। আর সময় নাই প্রভো, 

পন্মা আমার পারণতবযস্কা 

| প্রশ্থান 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক : 

নিরঞ্জনের দগ্ধগৃহ | 

শূন্তে শ্রীরুষ্ণের কাশ | 

জয়দেব আপীন |, 

জয়দেব। এ যে, এ যেআমাঁর সেই নবজলধর নবনটবর ! 

এই যে তুমি আমার সঙ্গে এই. জলন্ত গৃহে শীতল জল 
ঢেলে দিয়ে প্রবল আগুণ নিবিয়ে দিলে! এরই' মধ্যে 

প্রত. অত দুরে গিয়ে পণড়েচ? ওকি, ওকি, সব্ধ শরীর যে 

ঘশ্মাক্ত । অহো প্রভ্! না! জানি নবনীত-গাত্রে কন উত্তীপষ্ঠ 

লেগেচে! মুখপন্ম যে শুকিয়ে গিয়েছে ! দয়াময় ! আজ ভক্তের 

জন্য বড় শ্রীন্ত হু'য়েচে! তাই বলি, দীড়াও, দাঁড়াও হরি, 

তোমার কোমল গাত্রে একবার বাতা করি, দাড়াও । 

| ভ্রুতপদে প্রন্গান। 



১৮ জয়দেব । [ প্রথম অঙ্ক 

_নিরঞ্ীন, দিগন্বর, প্রতিবেশিগণ ও নিরঞ্জনের 
তীর গ্রবেশ। 

প্রতিবেশিগণ। সব আগুণ জল হ'রে গেল, বড় ঘবথানা রক্ষ। 

হয়ে গেল! 

নিবঞ্জন। আ্য--আযা, জয়! মানুষ না দেবতা! 2 

প্রতবেশিগণ। দেবতা, দেবতা, জুয়া আগুণে ঢুকতেই সমস্ত 

আগুণ জল হয়ে গল । আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য । 

দিগন্বর । বাবা ঠাকুর আমার কম্নে গেল? বাব! ঠাকুর! বাবা 

ঠাকুব! 

"১ম প্রতিরেশী। আমি .নদখেছি, বাবা ঠাকুর আগুণ থেকে 
বেরিয়ে ছুট দিয়েচে। 

 দ্বিগল | দিরেছেক, কোন্দিকে গিয়েছেক ? 

নিরগ্রন। সে আমারু প্রাণে বেটে আছে ত? ভাই জয়া, ভাই 

জয়া! ্ 
দিগম্বর। চল চল, বাবা ঠাকুরকে আমার সকলে মিলে খব্জে 

'আনিগে চল। ৃ 

২য় প্রতিবেশী । তুমি যাবেক কেন হে, আমরা যাচ্চি, এখনি 

দেবতাকে ধরে আন্চি। 

| [ প্রতিবেশীগণের প্রস্থান | 

নিরপ্রীন-পত্রী। ঠ।"ঃদপো সত্যি মত মাধ ল্ম গো, সত্যি সত্যি 

মান্য নয় তান তন শাগ্চণ জল হায়োখার! 



[ তৃতীয় গণাঙ্ক জয়দেব । ১ 

নিরঞ্রন। আর আমি সেই দেবতা বাস্তুভিটে আর্ত ছলনা- 

চাতুর্যো করলায় স্বাক্ষরকরিয়ে নিয়েচি। যে আমার জন্য 
আজ জীবনের মমতা পিসজ্ঞন দিরে জপন্ত আগুণে গিয়ে ঝাঁপ 

খিলে, যার মপাব দরার আমার পক্সী-কন্তাক আজ পরগুছে 

আশ্রয় গ্রহণ কণ্ব্তে হ'ল না, তাকে আমি-ম্মবণ ক*র্তেও 

বুক কেঁপে যাচ্চে। দরাময় ভগবান। তুই সত্য। 

অন্ধকে দৃষ্টণক্তি দিঠে পাপের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়েচ 

আর কেন পাপপুণ্যের ফঠাদীতা-আব পরীক্ষা কেন? 
এই আমি জয়ার বাস্তুভিটার বিক্রয় কম্পল! ছিড়ে টুকৃরো 

টুকরো ক'বে আগুণে ফেলে দি। ( অগ্রিতে নিক্ষেপ ) জয়া, 

আয় ভাই, একবার, এসে নরাধম দিরগ্ীনের পাপ-অঙ্গ ম্পশ 

কৰ্। পবিভ্রাম্মা, পতিতকে পবিত্র করু। ৃ 
নিরঞ্রন-পত্তী। ও মিন্সে! ভিতরে ভিতরে “এত কা করেছিলে 2৮ 

তা ত মানায় একবারও বলানি! 'তৰে আর তোমার ঘর 

পুড়বে না ত পুড়বে কার £ এ 

. ধনিরগরন। আমার ঘর পুড়বে না ত পুড়বে কার? 

অর, মহাঁপাঁপী আমি, চণ্ডাল অর্থলো হী আমি, পরপীড়ক 

কুসীদভক্ষ্য আমি, দর়া-মমতাহীন কঠোর ছছ্মবেশী দস 

আমি, আমার ঘর পুড়বে না ত পুড়বে কার? সত্যই 

ব'লেচ গৃহিনি! ৃ 
নিরঞ্জন-পত্ভী। তা! বেস হয়েছে, যেমন কাজ তার তেমনি ফল 

হয়েচে। ।৫থন ঠাকুরপোকে খুঁজে বাড়ী নিয়ে এস । ওগো 



জয়দেব । | প্রথম অঙ্ক । 

সে "শন নথ, তাব দীর্ঘ নিশ্বাদে আমাদের কিছু থাকৃবে না! 

বুড়ো! বয়সের মেয়েটা ৪ টিকৃবে না! 

নিরগ্ন। কিছুই থাঁকৃবে না, কিছুই টিকৃবেনা। তাত বেস 

বুঝতে পাঁর্চি ।* জলে যাঁচ্চি, জলন্ত আগুণের চেয়েও 

আমার বুক আরও জলে যাচ্চে! যেতে পার্চি না, জয়ার 

কাছে বেতে পার্চি না । কোন্ মুখে যাব, জয়াকে কেমন 

করে মুখ দেখাব? জয়া! কি ঝ্ল্ণে? জরা কি মনে ক'র্বে? 

নিরঞ্জন-পত্রী। এখন »্ম-জ্ঞ।দ জন্মাল, তখন কেন তার সঙ্গে 

অমন ক'রেছিপে ! ওন|, কি হল শো, আমার টেপী কেমন 

করে বাঁচবে গো। পঁগা ঠাকুরপো গো, তুমি সদয় 
হও গো। (রোদন)। 

দিগপ্ধর | খুঁড়ি মা, টুপ করুন| ভোনান নফর দিগম্বর, বাবা- 
ঠাকুরকে আন্বেই আন্বেক। 

নিবঞ্জন। দ্রিগন্বরে ! চল্গু বাপ, আর অপেক্ষা! ক'র্তে পারি না । 

জন।র জন্যে আমান প্রাথ আকুনি-ধিকুণি ক'চ্ে। চল্ চল্, 

স্বর্গের দেবতা মর্ভো এমে কোথায় লুকিয়ে পড়ল, তাই, 

দেখিগে চল্। জয়া, যধি তোর টাদনুখ দেখাতে পাই, যদি 
তোর সেই টাদমুখের অভয় বাক্য শুনতে পাই, তাহলেই 

আমার কেঁছুলিন সন্বন্ধ খৈল, নৈলে এই শেষ, এই যাত্রাই 

আমার মহাব।ত্রা । দিগণ্ধরে, আয় বাপ, চোখের ঠুলি খুলে 
ফেলিচি, এখন পথ দেখতে দেখতে যাই চল্ । 

[ ভরতে প্রস্থান । 
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দিগন্বর। বাবাঠাকুল পারি বিনে.আমি সুব/ আধার 

দেখচি গো ।, 

নিরঞ্ন-পত্রী। ওগো, আম|ব কি হ'ল গে।। (রোদন )। 

[ সকলের প্রস্থান । 
০ পভ সখ, 

8৮৮ ৬৫৭ ২. 
রি সস ৬৯ ্ 

নং সি ১ 

থু $ |» ] | এল! রর ৷ র্ 
০ গৈ 

এ 

চুর গ ্ ১ ০১০ 8 
৬৯ 

ঠা 

মার্জনী হস্তে বিমলাঁর*প্রবেশ ॥" 

বিমলা। মিন্সের সংসারে ঢুকে অব্দ্ধি ঝট দিতে দিতে কোমরে 

বাত ধরে গেল। তবু কি মিন্সের মন পাই? আবার ক'দিন 

থেকে ধুয়ে ধ'রেচে, আমি আর ঘরে থাক্বনি। রাধামাধব 

প্র দিয়েচেন, জয়দেব বলে তার এক ভক্ত আছে, সেই 

তক্ত শ্রীক্ষেত্রধামে যাবে, তার সঙ্গে তুই চলে আয়। পোড়ার 

মুখো রাধামাধৰ আমার! দ্বাপরে এসে বৃন্দাবনটা জলিরে 

পুড়িষে থাক্ ক”রুলেন, আখাঁর কলিতে বিম্লির মাথা খেতে 

ব'মেচেন। খিন্সের ত দিন রাত্বির এ ভপ আর এ জপ, এই 

আছে-_-এই,আাছে--অননি চেঁচিয়ে উঠল, এ নূপুর বাজচে ! , 

বিমল!, শুতে পাচ্ছি! 1 কেমন নুপুরের মিষ্রি্বর শুন্তে। | 



৮ জয়দেব । [ প্রথম অঙ্ক । 
5. রঃ 

পাঁচ? মব ছিষ্টিছাড়া মিন্সে! ক্ষেপূলি নাকি? 

(ঝাঁট দেওন ) কতক্ষণে যে মিন্সে বাজান করে ফিবাবেন, 

তাঁত ব'ল্তে পাবি না। আবাব না কালকের মত হয়! 

পড় যাবেশী শ্রীকৃষ্ণের গরবেশ। 

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ । পাঠশালায় যাচ্ছিলুম, তোমায় দেখে কেমন 

“ আমার মাসী বলতে ইচ্ছে জ'ল। হাগা মাসি 

বিমল । ইনি আবার কে ০1-_বা, আবাব ভাঁসি দেখনা? কাল 

মুখে হাঁপ্চেন, যেন ছ'কোধা খোলে দূর্ণানাম লিখ চেন। 

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ । মাঁসী আমা” ঝাঁট দিচ্চেন, যেন মনেব ময়ল! 

। « ভুলেফিল্চেন। 

বিমল । বা, ছোড়া খুবত? তুই কাদের রে? 
ছ্ুবেশী কৃ্চ। মাসা বুঝি টাড়ালেব মেয়ে? 

বিমলা | মর্ মুখপোড়া, কথার ঢং দেখলে 2 

য়বেশী-কৃষণ ॥ বা, মাসীর কেমন বৌনপোর উপর কথার ছিরি 

ছ'দ দেখলে? 

বিমলা। তুই কাদের রে? 

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। কেন তা ব'ল্ব। তুমি পাঁচ জনকে ব'লে 

দেবে, তাহলে মা আমাব আর তোমাৰ কাছে আম্তে 

দেবেনা । বোনপোব আবার জেতের খপর কেন মাসি ! 

বিমলা। এ পৌঁড়াব মুখো ছেলে কে গো ৯ একেবারে ষে আমায় 

থ ক"রে দিলে গা। হ্যাঁরে, তোর লোন্ পাঁঠাতে ঘর ? 



তয়ঞব, প্ 
জরি জিলাটি রে (লেপ 

“হর ঝেং ৮ আম, সুমএপ্ত কম বঅজক্থন। বন, গাম! 

, এস ্তোসাৰে ক হে যম গৈ ০ বা) 

খমনযা। আরে উত্রনুছথো, গায় ' € কালু শা? 
' ঘট অঞাম যা লা খা 1% মানি! 

শা মর ময গো, দুর হও অবস্গ বে অর 

ঝাশা গিগা বশরস্নে। মধ লা বাগে 
স্তরে 

হশোেগো, ট্রে এই 

বজ্। উহ ১৭ গিয়া আমি 
উহ হা «5 | 

(বম । বা ্ মুগ, 'মেত্তুজ্য তে. ৪ 
?, হত বধুপুন বু বন্ধ 

ধের | 
কা আমে হটে | ধুম মাসি ,বদ আমা 

মানা, 
| বেশে এস্ছান। 

বগা। ওরে? অথ _ আর) মোতা মোঝ। মুড 
01 রর টং | 

বকম্ত । ক এন না। বলে, ঝা 



আস্তে 1দবে না মে পারচয় পাওয়া 

হানে, এ মে মন্মে আসচে। ওমা, হাত মে! 
ও মন্সে। তার বাণুর কোখা? কাকে বান দয় 
০6 হা সামার পোড়ু। বগল 

,শিযাশরের বধবেশ। 

গত, 

এ বালে নুধুর বালে, 
লাজ মগ মান, সাই গ' যা 

»াঁকব। ৮ বাতা ব্যা্জে।।. 

ধপ্ে দ্মেব পারত. ব-পারাবার, 
নয আম কনর্থার, বক ডাবনাআর। 

মায়া মোহ জ্যামে [কপ 

গ্মেনা) আরনরে তশারী সান 
শগ্যানত্য হেষয়ে্রমণ রাহম্বে,. 

গৃরমার্থ কেন যাম্তডাপঘ়,.' 
বঙ্্াম মা। নট মঞ্জিত্ব; 

(তে) ভয় বেন এুসআ-লা, 



তান গত । ভসেখব। 

স্পা 

সা 

শ্চ শা 

[পর আন মাহে সপ, আম মাকে 
শীত নুধুরধবান্র ফ্লাফতয বে, 

গারাব। বি
 সে, । পু 

বৈনোদ। দোহন্ 
বেশ, সেই গর্ুঈচর ০ দা 

০ 
এব ৪৮ এিক্

ষে, মেন সের ৮. 

0985745 হানা । জোর বাঙ্গার 

বেশ্যার িখি খে হব ব্
য 

শ্বামার নবমলা,ত তহ যাহ ব
 গ্রামার 

বোযান পুন্ে আল আদার স
ামা 

পুর ধ্বান শু
নতে গায়! ওন্যান্,।

 

এ আমন্, শুনতে গ্যাস? "বিমা, 

হাযির ভা রি নয
 উঁঠচে। 

পাতি বেদ ই হেন, একবসূা এক, 

এক্ু্ স্বরে ণব
শ্ুকবন ম্যাতয়

ে 22০ 



হা হা, ৩ারপর আনার অ্ম্যরু 

বকেেন _ পিরাশির | আর দন শ্বাহন 

বাগামী ব্য মিব্যাতহে আমার শক্ত 

অয়দেৰ বাগ সন দয় আমার নেক 

আতব ৩২ তার: হে চাচ্নে যাস 

বম, আজ সেহ খভ নদন, আজ 

তবে বশ ম্ব্যনযহ, আসবে ।আয় বম
 

পুত" বশ্র আয়। এমন 
দেন ত্র 

বে না, এমন দন আর পাব“ 
পরাশ্মরের নগ্ন ৩ভাজ 
০০ দন, ময় রঙ্ধু হের 

৫ 



ওস গজ । ভ়েদেৰ।' ৫ 

বধগা!।েমে অন্ন মার, বাজার ব্শেমা শা 
মায়া-রজ্জ; সীতে বমর ন।2', শা ব।টা-" 
হের আমসত্ব? এ যে সত্ব ষ মেবে। 
শ্যাবশ ।মন্সের পায় ম্তুম মা!এা 
করতে খাবে, বিশনে বেষ্চে শিরক দু, 

নঙ্জে শুই হাতে।ঘরে 7 রে আস্ববে। 
আরে মন্মে, তাজ ীী হে 
1ৰমে? রা 

রাশার। আ্যা__ র্যা, তাহ, ও. বাজ 

মেবমণা বড গর্খের কমা! আম 
আনহুম, সাত বলটি, ওহ হার্চ- 
কা য় য়া য। আন্তে ব. 
ঘহাপি, আমি সত্য বাশাট। মেইসও 
1ভানথহ আন্বাইলুম! কল মরে 

এনে গথ্হাতে গাদশৃম 114: 

গরাণে তোজার| তিনদিন আহ 



গন্য দেব। 

রানি, তার্ত ৩। সর চল্ ভাল গুলে 

দিতে হস্শ। আর ভর্াদর্য অতো ওক 

অভাবে কানে মোটে মাওয়া হয়ান। 

তাহ তাবে তরবারীেপে। য়ে খসে 
সম আর ক? র্ 

শ্থমণপা। আ- শ্রাঁশা। গা ও) বরেোদলে 

আরা? মনসের কথ। শুনলে মাঃ 
পিতাশর। তা বমখশা। মে অর কমা যাঝু। বেবমবে 

খাওয়ায় কে বনকে আ।গ। সব অরষ্জের 

ইচ্ছা! মাক, থাক, এন্সন আমায় গত 
হতে ই । তমা বান্না আজ থাক, 

শি পেটে গেয়ে ওযার হবে। 7? যে 
দদন আজ এসেছে [বমগান সে দান, 

আর বমবে [বহই থুয়েজন হবে না) | 

ও-এ' বিম- 1) উস, শুনতে পাঙণ 
রা 

টপ, এই রে |মন্সেবে ওনশঞাশেকনে 
বে আরে।মনসে, ১১১ হি 



শয়দেব। 

ল্লান করনা বে, মঃখা ইান্তা 
হবে এন্ন। 

ধরার) তোর 1বশ্বাম এসঠ্চ না 
[ািবমলো। এ শোন, রাধা মাধিতে, 
নৃুর- ধবান। কন্ড__। 

1বমলা। মর তোররাধামাধবের রুগ্ন খৈ 
নিকট ব্রেক! উঝাম ও এ] 
এঠন্তে চহনা। : বাজ, ১৩ তহ 

তা” রাধামমঘবের কথায় 4 

যে বস্থাস বঈরাচন্_ আত 
এখান জয়দেৰ বলে ভার 

রাজ পথীদন় যাবে কৈ ৩২ 
তকে মাতে পারা ? 



পরাশর। নিশ্চয় তাতে ক আর-তল 
'৩া০ে। 

।বমগা। তবে চল্ দম ন্সে, তোর 

বাধামাধবে। কমার হারখ্যদ 

বেমন। 

চল শয়েব পথে দেখতে পাব, চা * 
রি ১৭ প্ 

চাদ গত গাই ত৩ গাাইতাবমশার - গিনুলা হ ্ এ মহ' গুস্থান। 

গর্চম গর্ভাঙ্ক। 
অন্ত পূ +- নির্ধ্ন বচ্ক। 

ঠ/চরণাহৃত হন্ডে অরুণারগরবেশ, 
গলদা. মা শাফার! 

িনবদ্র হেমিরেন 

, শীপয়াটি কার রাজা গায়। 



পুন গভাক্ক জয়দেব ২৭ 

ললিত 

অরুণ | 

ললিতা । 

শকুণা। 

রাখ মার যা গাছে মা ভোর ননে। 

তোরই চ্রণামৃত একঘাত্র ভরসা আমার ! 

ললিতার বেশ । 

মী, মাঁ। 

কেন, রেন, 

কি,কি রে ললিতে! 

উপসর্ণ কোন কিছু ভ'য়েছে বাছার ? 

ন| মা, পাইয়াঁছি ভয়, ্ 

শোননি কি পাঠানেব কথা ? 

তাই ৰে ললিতা” 

ভাবিতেছি কি আনার কর্তব্য এখুন £ 

গৃহে প্রাণেব রহন মৃত্যুশয্যাশায়ী _. 
শ্বামী ব্যন্ত উড়িষ্যা-বিজয়ে, 

বহুদিন রাজ্য ছাড়ি আছেন বিদেশে । 

অন্যদিকে ছুরস্ত পাঠান, 

বঙ্গ-সিংহাসন নিতে করে কুমন্ত্রণা- 

মন্ত্রী কিংবা অন্য যত রাজকন্ম্মচারী, 

হয়েছে উৎকো রয় বিশ্বাস্রাতক। 

রাজ্য জুড়ে চারিদিকে ছুটে বিভীষিকা ! 

আমি একা অবল1 রমণী, 

কাহার সাহাষ্য গাই, এ [বিপাত্কালে 1. 



২৮ ভঘদেব। [ প্রথম বন্ট। 

ললিতা ।, আবও মা, এক গোপন সপ্বাদ, 

শতিদিন মাকি মন্ত্ী-পু্র পাগান-শিবিরে-_ 

করে যাতাগ্রাত। 

অকণী। আআ, এন্দুব কটিল ব্রাহ্মণ । 

প্রবীণ পণ্ডিত মন্বরী এত ভীনচেতা ? 

পাঠায়ে পুলেবে পাঠান দ্বানে__- 

সাধে বাদ নিজে থাকি অন্তরালে । 

হায় বাজ। 

ছুপ্গভাণ্ড বক্ষ ভাব বিড়ালেবে দিয়ে 

উড়িষ্যা-বিজয গিয়ে নিশ্চিন্ত বহিলে ? 

লপিতা"্" শুন ত মা, আল মহারাজ- 
এ আসবেন রাজধানীমাঝে। 
অকুণা। স্থির তাৰ আছে কিবা ? 

' আজ কাল করি গেল তমা ব5দিন। 

ধিকৃরে স্বজনভন্তা বব্বব বাঙ্গালি ! 

ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ ভ”য়ে-_ 

অর্গলোভে নীচতায় কবিয়ে আশ্রয়-- 

ব্রাহ্মণের ভোগতৃষ! মিটাবাব সাধ! 

ভাগ্যদোষে এত ঘ্বণ্য বঙ্গের রাঙ্গণ ! 

যাদের পবিত্র মুখে নীতি-বাব্য শুনে-- 

চরণে লোটায় শিন রাজরাজেশ্বর, 

সে ব্রাহ্মণ আজি ধুঁন ভোগাস্ক হীনখর্থলোভী ! 
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পাজ-গুরু । 

অরুণ | 

রাজ-গুর 

অরুণ। | 

একি রাজ-গুরু ! 

গুরুদেব! প্রণমি চরণে । 

রাজ-গুরুর গ্বেশ। 

লক্মীরূপা র।জরাণী জননী 'আমার 

ভেবেছিস্ আজ মাগো ! সন্তান-ভাবনা? 

ভয় নাই, বোগ-বলেজেনেছি সকল, 

কি কারণ তোর মাতা অন্তর বিকল। 

প্রক্ত 1 এ অকুল রাজত্ব-সাগরে-_ 

কর্ণধার বিনা এই আকুল! তরণী, 

যায় ডুবে বিনা ঝঞ্কাবাতে আজ, 

পার যদি রাখ হারে দরাময় ! 

নিশ্চিন্তে থাক্ গো! সতি, 

ভোঁর মত বুদ্ধিম গা দেবী যার ঘরে, 

বাতরে মা! যে ভাবে দশের কথা, 

পরতুঠথে কান্দ প্রাণ যার_- 

ধ্যান জ্ঞান যার পর্-উপকাঁর-- 

চির বিজয়িনী শক্তি তাঁর, 

পুজাঁমাল্য পাঁয় সর্বস্থানে। 

তাঁর কি বিপদ কভ্ থাকে কোন কালে? 

দেব ! গৃহে মুমূষু সন্তান, 
সভাবাক্গ লাই সন্নিধানে, [ 



লঙ্গণ। 
'অরুণা। 

লক্ষণ । 

যুদেব। প্রথম অঙ্ক। 

তাঁর কুটচক্তী কম্মচাবী বিশ্বামঘাতক যত-_ 

মন্তঃশাণ! ফন্তুব সমান, 

বাতীয়াত করিতেছে পাঠান নবিবে, 

এ বিশাল পুবে_ মাঘ্র আমি একা নিঃসহারা-_ 

মাশ্রয্মবিহীনা--তাই ভর পাই দেব! 

( নেপথো বাস ) 

একি অকম্ম(ৎ রাজ-আঁগমন-বাছ্ধ কেন-- 

বাজিল সহসা, দেখ্গো ললিতা-- 

এলেন কি মহারাঁজ--গৃহে ? 

আয় দেখে আয় আর কি করিছে ঝাঁছা ! 

[ ললিতার প্রস্থান। 

শক্মমণসেনের প্রবেশ। 
! 

হেমন্ত কেমন আছে বাঁণি ! 

সে একভাবেই আছে। 

রাজ-বৈগ্ভগণে অক্ষম মকলে-- 

প্রতিকার করিবারে এ বিষম বোগে। 

তাই শঙ্ক। সদা হয়, ভাবি মনে মনে-- 

কি আছে কপালে মোর। 

শঙ্কা-ভাঁবনার কথা! বটে। 

একি ! গরু! প্রণমি চরণে । (প্রণাম 

রাজ-গুরু। ম| ভারা করু! মঙ্গল তর। 
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লব্মাগ 

অকণা। পিতা-পিতা-কে আপনি? 

সর্ব কার্যে হও জয়ী। 

গুনিরাছ বৎস! বাজ্যা-সনাচাঁর, 

মন্ত্রীববাবহার, পাঠানেৰ কথা? 

পিতা, পিতা, শুনিয়াছি জানিয়াছি সব গুপ্ত মমাচার, 

তা উড়িবযা-বিছণে ক্ষান্ত হ'য়ে 

সন্ধি করি রাজার সহিত-_ 

আসিতেছি ত্ববা! ্ষরি বঙ্গ-অভিমুখে। 

গথে পাইনু সংবাদ, 

ঘোরী দণ্ড মগধ-বিজয়ে - 

ফিবে যাবে তব! হ'তে -. 

আগাততঃ বঙ্গমুখে না আদিবেন্মার, 

বুঝিলাম এ দকল গ্রতুন নহিমা৭" 
শি 

! 

রাজ-গুরু। জননি! আমিগো তনয় তোর ! 

লক্ষুণ। 

মাগো! পেয়ে ভয় ম! বলে মা) লায়েছি-আশ্র, 

লভিতে সাত্বনা-বাঁণা পাইতে অভয় । 

গ্র, গ্রভ, একি অমন্তব শুনি! 

বিশাল সাগর হইল গোক্ষুর, 

উচ্চূড় হিমাদ্রি অচল হইল কি বন্ধিকীর স্তুপ 
অপবপ! দিনকৰ কর ভিক্ষা করে, | 

ভিখারীর দ্বারে রাজেন্দ্র আপনি? 

রাজ-গুরু। নরাঁণি। আমন্তব মাঁ|। 



৩২ 

লম্মণ | 

রাজ-গুরু | 

৮ 

জয়দেব [ প্রথম অঙ্গ 

বাক্য ক না করিও ভেলা, 

বাচশবশঙ্খলা যদিও শন্তর, 

তথাপিও নরুবর, | 

বাওগার ভাবী চিত্র অতি ভয়ঙ্কর | 

প্র বাকো শিহরিল প্রাণ, 

হইঞ বিলোপ জ্ঞান, তবতরে কীপিল ধমনী, 

কি শুশি--কি গুনি প্রভু সেই সেই অশনিসম্পাত 

কিন্নুপে কেমনে হবে 2 কে তার নিয়ন্ত প্রভু । 

কেন্দুবিন্বে গোম্বামীর কুলে-- 

জন্মেচে সে বজ্ররূপী জয়দেব নামে - 

কম্মভ্যাগী ?বঞ্চব চগ্ডাল, 

বাঁলবুপী বাওলার। 

করিছে গুঢার, শক্তিপূজা করিরা বর্জন-_ 

দাও গ্রাণ-মন সন্তমর শ্রীবিষ্ুর পায়। 
ভাঁব জী, ভাবা ছবি-_ 

বৈষ্ুবেব বৈবাঁগ্য-আলনো, যাবে বাবে মব সাঁবে, 

শক্তি লোপ পাবে, জড়তা আগিবে, 

বাঙলার ঘটিবে পতন । 

ধন) গুপো, ধুতি আপনারু-- 

কালরূপী সত্যই মে ত্রাহ্মণ-কুমার | 

শক্তির সাধনা হলে তিরোধান, 

রণ লে নৈষ্ল প্রধান, 
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বারাচার যাবে, 

পুরুষত্ব সার না থাকিবে, 

তুর্বণা রমণী সম ধরিবে স্বভাব, 

আর বিচাবের নাহি অবসর-_ 

বেগে ললিতার প্রবেশ । 

ললিতা । মা, মা, বুঝি সর্ধনাশ হ'ল! কুমার_- 

অরুণা। আরা, কিবা দব্রনাণ, কুমারের কি ধ'ল ললিতা ! 
ললিতা । মা, মা দেখবেন চলুন, রাক্নকুমার অগাড় হয়ে 

পাঁড়েচেন। 

অরুণ । কি, কি, কুমাঁর আমার। নীরব, নিথর চি 

বাছা! আমার নাই কি ললিতা | *' 

হা কুমার, হা! কুমার ! 

এস মহারাজ, গুরুদেবে লয়ে সাথে, 

" দেখি গিয়! হেমন্তের কি হ'ল আমার । 

[ ললিতা সহ বেগে প্রস্থান । 

লক্ষমুণ। হা কুমার হেমন্ত আমার-- 

২: সথদর়সরকসথ, ভেঙে গেল__ভেঙে গেল বুক! 

তাঁরা তারা, মা, মা, 
কি ক'রিলি কঠিনা পাষাণ, 



৩৪ জয়দেব । প্রথম অন্ধ 
! 

'অতি সাধে বাদ হ'ল বে জননি! 

গুরু, গুরু, অপ হইল এইবার, 

চলুন, চলুন, দেখি গিয়া, 

অভাগার ভাগ্যে আছে কিবা? 

[ বেগে গরস্থান 

রাজ-গুর । এ কৌশল আমারি রচনা । 

কুমারের কারে বাধির সঞ্চার, 
করেছিন্নু যোগ-বলে-- 

এবে ছলে মৃঠ্য তার। 

( মেপথ্যে ঘোর ক্রন্দনধ্বনি ) 

বে বুঝিবে রহস্ত ইহার। 
নীচ আত্মা লয়ে - জন্মেছে কুমার, 

ভাই তার আত্মা ফেলি দূরে, 
অন্ত এক উন্নত আস্মায়-__ 

কুমারের দেহে সংযোজিব, উন্নত করিব রাঁজকুল। 

মর! পুত্র বাচাবার ভাণে, 

লঃয়ে যাব যোগাশ্রমে রাজারাণী, 

ধেখ।ইৰ শক্তর ম'হম।। 
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গথ/ 

শ্রীকৃঞ্ছের প্রবেশ । 

গীত 

আমার রাধানামের মাপা বশী বাগবে হরেক বাজবে বাজ, 
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“91 এ 

বাঁধান্থরে বাজি, থরে গামা ভাদের ভাবুক আমে মাঙ। 

বাণী বাজবে বাজবে রাধা রা-* ধা, 

যার লগিষে নন্দ ধাহলি বাধা, 

সেই সধানান ভাণস, কেন কিসে গ1সবে বাধা, 

তোএ রাধ! বল। কে নিল ঠ'বে, কে ইরা? হল, এমন ক 

 যেআমার পরম ভক্ত জয়দেব আম চ। তাই 'আী 
আগের পথে বাশা বাজিয়ে বাজিয়ে যাচি।” এস, ওম, ই 
আমার এম। 

[প্রস্থান । 

জয়দেবের প্রবেশ। 

জয্নদেব। ঢল চ'লে মন 

এ ভবন নিত্য শান্তি নয়, 

বার্থ, হিংসা, দেষের আনয়। 

গায় কেবা মকুমাঁঝে জল? 

অবিকল মায়া.মরীচিক1। 

বাঁক! থা, কোথা তুমি? 



জ্িহাদর ॥ [ প্রথম অস্ 

অন্তধ্যামি ৷ দাও দবশন। 

নাবারণ, কহ্ ৩ব দেখা পাই £ 

প্রেমের গোমাই কোথা গেলে পাব দধশন ১ 

কয় ণোকে পুকঘ-উত্তম ! 

পুক্ষ-উত্তম তব ঠাই, 

৩াহ বাহ পেহ পগে- 

চেনাও অজ্ঞাত পথ. 

মনোবথ পুবাও মুবাঁবি 

পরাশর ও বৈমলার প্রবেশ । 

পবা” প। এই যে মহাঁপুকষ চ'লেচেন। মশায়, একটু দবাভি। 
৭স্বন। দেখ, মাগি, কথা সি কিনা! দেখ.। 

[রা । বানা [খশ্ত্্, এই সেই লোক কিনা_-আঘি ভাল ক"? 

জিজ্জামা কবি । *ক'মেমেজে পরক ক'বেনি । 

প্বাশব। 'তুই আব কি পৰক ক'থবি, আমিই জিজ্ঞা; 

ফ”র্চি দেখ 2 কেমন মশার! আপনাব নাম জয়দেব ক 

বপুন দেখি 2 

বিমল । এ মিন্স, এ সব তোঁব চানাকি। 

জয়দেব। কেন বালা, কলিছ সংশয়, 

বি মিথ্যা নত, তব স্বামী-বাণী, 

বমণীর ধর্ম পালগো৷ ললনে, 

এক মনে স্বামীপ্পদস্হ কুঙ-পদ কর পূজ!। 
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পরাশর । দেখলি মাগি । আমার কি মিথ্যা কথা ৪ 

বিমলা। ওগো, আমাব যে কান্না পাচ্ছে। 

পবাশর। মাগি, তুই বড নিঠুর । আমায় ফাঁদে ফেল্বাঁ 

যোগাড় ক'বচিস। লোকে শ্রীর সঙ্গে ধর্মাচবণ কবে বে 

স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে। কিন্তু তুই আমার সেই ধর্ম-পথে 

বিদ্ন দিচ্চিস! 

বিমলা। কি ঝল্লি হতভাগা, আমি তোর ধর্মপথে বিদ্ব দিচ্চি 

যা- যা, তুই যেখানে ইচ্ছে চলে যা । আমি তোকে আ 
কোন দখা ঝল.তে চাই না । বিমল. চিরদিন জাঁলা-যন্ত্রণা 

প'ড়ে ছট্পট্ ক'ববে, তু তোকে আর ,কোনু কথা ব 1 

না। তবে আমার উপায় » আমাৰ উপায়, যা ভুত ত "ব' 
জয়দেব । এ শোন্, এ শোন বাজিছে বাশর], 

আর হেথা রহিবারে নারি! 

পরাশর । মরি--মরি নুপুধের স্বরে কত মধু ঢাঁলা। 

জয়দেব। দাড়াও, দাড়াও হরি মদনমোহন ! 

এস চলি কঞ্চভক্ত প্রেমিক সুজন । 

[ প্রস্থান 

পরাঁশর। অগ্রসর হ'ন দ্বিজবর, 

এ কিন্কর বহিল পশ্চাতে সদ1। 

[ প্রস্থান 

বিমলা। তাই ত--এ মিন্সের আক্কেল কিগা? যাব 
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পশয় একবার ফিরেও চেয়ে গেল না? মিন্স্টোর 

জন্যে ধুধ্টা যে থর থর কবে কেঁপে উঠছে। গুণের 

দেবতা, তোমার এই কাজ? আগ্গ বিম্লীর সর্বনাশ 

ক”রে ছাড়লে? কেন হবি, আমি তোমার কি ক'বেচি? 

তোমাকে ভঙগন করিনি বলে? কেন নাবারণ, তুই ত 

বল, পতিই স্ত্রীলেঃকের বথাদর্ধন্ব, পরমগ্ডরু, জগধীশ্বর । 
তবে আমার সে জগদীশ্বরকে আজ আমার নিকট ভ'তে দে 

নিয়ে গেলে কেন? কি যন্ত্রণী । কি জালা! ওগো, পতিবিধে 

নান কেমন করে বাচে? যাই মা! (উপবেশন ৪ বোদন ) 

সহইনা। বালক।বশী শ্রীকৃষের প্রবেশ। 

গীত 
কার হণে ভুই কিয়, বানি চাও হরে তুই কাদিল, - 

ৃ একুলাটা এ মাঠে। 

ঠোর কেউ নেই এগানে, মাগন মলে কাৰ ভবে উউ ভাখিস ৮ 

এ একটা মজা! বটে ॥ 

মোর়। দিবি ব'লেছিলি, কেন গে! আদি ভুগে গেল, 

কিমে এমন বাথা পেমি বলনা গে। মুখকুটে, 

মায়ের বোম নাপী তুই শাগার বৃকট। যে ম। ফাটে. 

আশার বুকটা যে মা ফাটে ।। 

একতাঁন বাদন ॥ 

শগালিল হি 
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প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

অবণ্যপার্খস্ শান । 

বাজগুরু যোগে উপবিষ্ট, সম্মুখে জ্বলন্ত অগ্রিকগু। 

বাছ-গর | ওুস্বাহা ও স্বাভ, ও স্বাঠা |. 

সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থসধিকে, 

শবাণা ত্রান্ধাক গৌি নাবায়ণি নসস্তাতে 1 (প্রণাম) 
সময় ন্বীর্ণ প্রাব। কৈ, বাজাবাণী কোথা %মৃতপুত্র কোঁলে 

ল”য় বিনা অশ্রবর্ষণ আমাব নিকট এখন এল না? তবে কি 

পুত্রশোকাতৃব! বাণী আমাৰ কঠোব অদেশ পাঁলনে অক্ষম! 

মৃত হেমন্তকে কোলে লইয! অরুণ ও 

লক্ষণলেনের প্রবেশ । 

ঘরুণ। বাছা--বাছাণখ আঁমান-- 

লক্ষণ। একি কব, কি কব বাণি। 
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আমাৰ কি নাহি চক্ষে জল? 

আমি কি পাষাণ ?, 

পুজশোকে ফাটে না ক্রি প্রাণ? 

পুলণোক দারুণ আঘাতে-- 

[পিশাচ-ঢেনেও পিশাচ কি আমি? 

তা নয-_ভা নয় দাঁণি, 

একমাত্র বংপধব হেমন্ত “কুমার-_ 

পাবে প্রাণ ফিরে-- 

এই শাঁশে গুকর অ।দেশে, 

আঁখি-বারি নিবাবিয়ে, 

মুতপুক্র ল'রে বাইতেছি গুরুর আশ্রমে । 

এক বিন্দু অশ্রু ববিষণে, 

ফিরে নাঁঠি পত্র প্রাণ পাইব আমর! । 

অরুণা। উঃ-উঃ, কি কঠোৰ গুরুর আজ্ঞা ! 

মুতপুত্র জননীব কোলে । 

ধ'বে গলে মা! মা বালে যেই পুত্র করিত চুম্বন, 
অমিয়ের ধাবা করিত বর্ষণ-_- 

আধ আধ ভাষে হেসে হেসে, 

যেই চাদমুখ কবি দরশন, 

ভূলে যায় অভাগিনী প্রসব-বেদনা, 

জঠর-ন্ত্রণা কিছু নাহি থাকে মনে, 

সেই পুত্র নিরব নিজ্জীব আজ ! 
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লক্ষণ । 

অরুণা। 

ক্ষণ | 
অকণ!। 

|] 

হেনে তাহা আহ1-_ 

কোন্ জননীব চক্ষু নাহি ফাটে 

যত কবি হদয সংযম, 

তত্ত অশ্রু নয়নে আপনি আসে । 

না হও? অধীবা৷ বাণি! 

অন্রান্ত যোগীব বাণী, 

. কার্ধাকালে বুঝিবে নকল, 

তপোবল নহেক সামান্ঠ কতু। 

সান্তনা না মানে পোঁড়া মন, 

ভাবি অনুক্ষণ বিধাভাব অলঙ্ঘ্য নিয়ম, 

জনম-মবণ দুই হয যথাকাঁলে, 
কৌশলে কি যোগ-বলে  * 

ধিধি-নীতি হবে ব্যতিক্রম? 

আব কতদুরে নাথ যোগীব আশ্রম? 

হেব দৃবে সন্দ্যাধীর জলে ভোমানল ! 

কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশা, কাল দি গ্রহব, 

ঘেরা ঘোব অন্ধকাঁবে সমগ্র ভূতল, 

নে নিবিড় তমঃ ভেদি হোমকুগ্ডানল 

অই অই জ্বলে ধক ধক্ ভীম দরশন ! 

হয় উদগীবণ বসাগন্ধময় ধুম তাহে। 
ওকি নাথ! একি হেবি 

উলঙ্গিনী নবনারী মদমত্তে নাচিহে চৌদিকে, 
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লু 

অরুণ! | 

তয়'দব। দ্বিতীক অঙ্ক | 

ঘোর ডাকে বন্ধডৰ যেন ফেনট বার, 

কর্ণে লাগে তালা, 

নরমুণ্ডমালা কাব" গলে ছলে, 

থল্ খন্ হাসে (কহ, কেহ দেস কবভালি, 

বলি দিষে বেহ নি্গ শিব, 

পাঁন কবে অ।পন কধিব, 

কে সন্ত মুড ল'ষে কন্দুক-ক্রীভাঁব, 
ছিন্ন মুণ্ড ল'ষে কেহ ছিন্নস্বন্ধে কবিছে সংযোগ ॥ 

ছুটে আগে নেভ তালবৃক্ষদম 
স্থবিশাল বাহু কবি স্ুখিন্তাবে ! 

অতো ৃগ্য ভেবি ভবে কাপে প্রাণ । 

চল খাণেখবি ! তাবানাম ম্মসি বর্ভবাব পথে। 

সাধাকব যোগাশ্রমে ভৌতিক বিভ্রন, 

, হেনভাবে হৃদযেব চাঞ্চল্য বাডাষ, 

লচ্গ দ্বণ। ভয় ন। তাজিলে,নাধন না সিদ্ধি ঘটে কর 

ভাবা! তাবা। মা, মা, 

অবলা বমণী আমি পুন্র-.শাকা হুধা__ 

উন্মাদিনী কর্তব্যবিমূঢা 

দেখা তোব চবণে বল, 

প্রাণাধিক মৃঙপুণল বাচাগো জননি । 

বাণি! ভক্তিভবে যোগীববে কব প্রণিপাত। 

( উভদ্বেন প্রণাম ) 
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বাজ-গুরু । মহারাঞ্গ ! আঅউণভাবে বাঁর-প্রতিজ্ছ। পালন ক*রেচেন 

দেখে পরম পরিতুষ্টি লাগ *্ব্লাম। সৎ পুরুষেরা! প্রাণান্তে 

বীর-পতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাঁ। কর্তব্য শেষ না হওয়! 

পর্মান্থ এই মত হর্দয়ের দৃঢ়তা রক্ষা করা চাই। তানা 

হ'লে বৈষ্ণবধযস বর্গ হ'তে বিতাড়িত ক'র্বে কিরূপে ? 

নি্টরের মত দরানারা বিপর্জান দিয়ে বীরপাধক 

হ'তে ভবে। 

লক্ষণ । প্রু! পুব্রশোক্ানলে দগ্ধ হ'য়ে এ দ্বদয় শ্মশানেই 

পব্ণিত হয়েছে | 

অকণা। বাবা! পুন্রের মঙ্গলেব জন্ত এই অভাগিনী মকল.বিপদ 

বুক পেতে সহ ক"র্তে প্রস্তত। রা 

রাজ গুন্ক। স্থিব হ91 এই পবিভ্রস্থান দরাণায়া"_পাথিব-বিকার- 

জ্ঞান পরিশন্ত । শত শত পতিপুক্রপত্রীচীনের সকরুণ রোদনে 

এ জদয় কাপবে না! তবে কর্তবোর দাম আমি-এই বিবেচনা 

করতে ভবে। সেই জন্তই মামার এই কঠোর অবতারণা? 

বৈষ্ব-ধর্মের উচ্ছেদসাধনৈর বাসনা । ছুর্বল একেবারে 

সবল হয় না, শনৈঃ ণনৈঃ অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু রাগ, 

তোমার নিজপুত্র লাভের জন্য আমি যে দৃপ্তের অবতারণা 

ক”র্ব, সেই দৃশ্ঠ দর্শন ক'র্তে পাবে? 

লুঙ্মণ। কি বল্চেন প্রত, কুনারের জন্য রাজা লক্ষমণসেন সব 

ক'র্তে প্রস্তুত । 

রাজ-গুরু । দেখ” রাজা, তা না হ'লে সব পণ্ড হবে। সে অতি 
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কণ্ঠাৰ সাধনা । শুধু দর্শন নর, কাধ্যে পরিণত কার্তে হবে। 

গাব্বে? আবার প্রতিশ্রুত ইও, গার্বে ? 

লগ্মণ | পাবব, নিশ্চয় পার্ব। 

রাজ-গুক। কে! এম আামার সঙ্গে তারাদীবীর মন্দিবে এস। 

দবিতীর গর্ভান্ক। 

পথ। ' 

নিরগ্তন-পতী ও তাহার শিশুকন্যা গ্রবেশ। 

শিশ্তকন্তা। )কি বলে ভিক্ষা কণল্তে হয় মা! 

“সিরপ্ণ-গর়্ী | ভিক্ষা ত কখন কবি নামা! তবে কেমন করে 

বাল্ব, কি ঝ'লে ভিক্গী কণ্র্তে হয়? 

শিশুকন্ঠা। পৌঁল! তোলে দে থব আনাঁদেল তুলি ক'লে নিযে 

গল, তা না লে কি আমাদের ভিক্ষে ক'লতে হয়! 

নিরগ্রন-পত়্ী। কতক গেল বন্ধার মুখে, কতক গেল চোরের 

পেটে, কপণের ধনের ঘা পরিণাম হয়, তাই ঘট্ল। মিন্সেও 

দেশতাঁগী হ'ল! তা! হোক্, তবে যদি সে জয়া ঠাকুরপোর 

মনন্তুটি ক'র্তে পারে, তাহ'লেও মা, তোর চীঁদমুখ আমি 
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দেখতে পাব। দিগম্বরে সঙ্গে আছে, তঁই তার জন্তে আমি 

তত ভাবিনে, ত। না হলে আরও কত ভাবতে হ'ত। 

ধন্য দিগন্বরে ! দিগশ্বরেও যেমনি, আর তাঁর সতীলক্ষমী স্ত্রীও 

তেম্নি! ছু'মান হ'ল [নজে না থেয়ে নান্ীদদে আমাদের 
পেট চালিত্বে আস চে ! আহা! সে আর কোথা পাবে, ঘ। তাঁর 

পুঁজিপাটা ছিল, সব ত আমাদের জন্তে শেষ ক"রেচে। 

এখন বুঝ চি-_-তাবও ভিক্ষা ভিন্ন আর উপার নেই। তাকে 

আর কষ্ট দেব না, নিজেরাই এবাব ভিক্ষ। কণ্ব্ব। 

শিশ্ু-কন্তা। থাকুল না আমাদেল বল ভালবাতে মা! এদে মা, 

ঠাকুল মা আম্তে,--ঠাকুল না! ঠাকুল মা! আমলা আদ 

ভিক্ষে ক'ল্তে দাব। ত্বিক্ষে কি ক'লে কণ্দ্তে হয় মা! 
৮ ৩২) 

ষ 

মোট লইয়া দিগন্বর-পতীর প্রবেশ । 

দিগন্বর-পত্ী। কেন টেপি দিদি, তোর .পোড়ারমুখা ঠাকুর মা 
কি ম'রেছেক নাকি যে, তোরা নিজে আজ ভিক্ষে কব্স্কেশ, 
গায়ের বাইরে এসেচিদ্+ মা ঠাক্রুণ যে! এমন কাজ কেনে 
কণবলেক মা! 

নিরঞ্জন-পত্রী। খুড়ি তোমার দরাতেই আমি এখনও স্বামীর ভিটে 
জাগিয়ে এ কেঁছুলিতে আছি যা তোমার ভবসাতেই কেঁদুলির 

গৌঁসাই বাড়ীব মান-সন্ত্রম এখনও আছে মা! তুমি শুদ্র- 
কন্তা, আমি ব্রাঙ্গণ-কন্তা, কিন্তু তবু মা, তোকে গর্ভধারিণী 

মায়ের চেয়েও আমি ভক্তি করে থাকি ! তুমি ভিক্ষা করে 
চে 
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যাএনে দাও তাই আমি দেবতা অমৃত বলে ঘবে তুলি। 

খুডি, আণ কোন কথা বল নু, তুমি এবাব যা বল্বে, তাই 

কণ্বব মা। কখন তাম।ধ অবাধ্য হব ন1। 

খু 

অশ্নপান্র লা বালক মুর্তিতে ছন্বেশী 

্রীকুঞ্জের প্রবেশ । 

শ্রীকৃষ্ণ । ও দ্িগ মেব বৌ--ও দিগমব বৌ-_ভাঙ নিবি? ভাত 

নিবি? কাল থেকে তৌদেব বাড়ীব কুকুণট! .খতে পায় না। 

তাকে এই ভাতগুলো৷ খেতে দে নাগে। এ টাঁমাণী এই 

ভাতগু'লাক নয় জাল ভাদিষে দিচ্ছিল, তাই আমি তাৰ 

হাত থেকে ন্কে ড নিষে পালিঘে আস্চি। এ “য আস্চে - 

দিগ মেধাবৌ, আমি তো পিছনে লুকিয়ে পড়ি। না হ'লে 
মাগী আমাষ মাব্বে। 

দিগম্বব-পত্তী। কেনে বাবা, এ ষ্টশী কণব্লেক ৯ 

একি! তোর কুকুরট। যে থেতে পায় না-_-তাই। 

বেগে মাঞ্জনী হস্তে বিমলার প্রবেশ । 

'বিমলা। কৈ-_ডি৬বে বেষাড়া মুখগোড! কমন গেল? এই 

পথেই ত ছুটে ছুট আম্ছিল। ও বাঁখা-_সুখপোঁড়া কি ছুটে 

গো, আমাকে হাণ লাগিয়ে দিয়েচে । আজ যদি মুখপোঁড়াকে 

ধ'বতে পাবি, তাহলে তাব একধিনকি আমাৰ একদিন? 

ছেড়া আমায় 'মাসী মাঁসী' ক'বে জালিয়ে পুড়িয়ে মাব্ধে মা। 
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এ যে কতকগুলো! মেয়ে দীড়িয়ে 1 নিশ্চঃই উন্থুন্মুখীরা দেখে 

থাকৃবে। তাই,জিজ্ঞাসা কৰ্ি। বলি হাগা বাছা, এই পথে 

কি একটা কান ছোড়াকে ছুটে যেতে দেখেচ ? এ ঘে আমার 
সে ভাতের থাণ প'ড়ে রয়েচে। ছোড়। ক'ম্নে গেল গা? 

মব্, কথা কয় না দেখ, । কেন দেশ।কু কেন? এত দেমাক্ 

কিসের গো? 

দিগম্বর-পত্তী। কেনে গো, ফিসের দেমাক দেখ লেক মা! 

নিরঞ্জন প্ধী। আমবা ভোনাব কি কমর্লুম মা! 
বিমল । বলি--এতক্ষণ কি কাঁনর মাথা "খেয়েছিলি নাকি ? 

ভগবান কি সকলকেই কালা ক'রেচেন? ছোঁড়াটার কথা 

জিজ্ঞাসা ক'ব্লুম,-ওন্] ! মুখে আর* কথাই নেই। যেন 

কত বড় লোকের মাগ ! দেমাক মাটীতে প] দেন না? 
দিগঞ্ধব-পত্ী | ন| মা, দেমাক কিছু লয় গে,'আনরা গরিবের মেয়ে, ' 

গরিবের পরিবার, তবে মা. ব'ল্ঠে ভয় পাই__ 
বিমল! । ভয় পাই কেন, ভর গাই কেন? তবে বুঝি সেই কাল 

মুখপোড়া তোদের কিছু টিপে দিয়ে গেছে? তা মুখপোঁড়া 

যাই করুক, আজ তার একদিন কি আমার একদিন! কৈ 

মুখপোড়া_-কোথা গেলি, আর না? | 

্রীক্ষষ্ণ। তা, তা, তা তুমি আমার অত গাল দিচ্চ কেন বল ত! 
মাকে আমি নব কথা ব'লে দোব। 

বিমলা। কি বল্বি রে মুখপোড়া, দাড়া ত তোর মুখ মামি আগে 

খেংরে সোজা ক'রে দি। (মারতে উদ্যত )। 
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শরীক । টৈ মার দেখি! তুমি কি জন্তে জলে ভাত ভাসিয়ে 

দিম্চিলে-এদের সব ঝলে দোব? ওগো--তোমরা শুন্বে 2 

বিমলা। ওরে মুখপোড়া ডিউরে, চুপ্ কব্, টুপ্ কর্, আর তোকে 

বল্তে হখে না। আমি তোকে কোন কথা আর ব্ল্ব না! 

শ্রীকৃষ্ণ । না আমি বলে দোব, কৈ তুমি মার না? 
বিমলা । না, না, লক্ষ্মী বাপ. আমার ! 

শরীক । তুনি আমায় বড় গাণ দাও, আমি তোমার কথা 

ঝুলে দোব। 

বিমলা । না! বাব1,' মুড়ি দোধ, মুড়কি দো, আমার কোলে 

. এস। (কোলে গ্রহণ ) 

তীক্ষ্ণ ।. না আম বললে দোব। 

বিমলা । না বাবা, মাসীর ঘরের কথা কি বাব ক'র্তে আছে? 

যাও বাছারা--তোমরা কিছু মনে ক”র্ না ! আমাদের মাসী 
বোন্পোঁর ঝগড়া_-ঘরে গেলেই মিটে যাবে ! 

| প্রস্থান । 

নিরগ্তন-পত্রী। চল খুড়ি, ঘরে যাঁই, ভাঁতগুলো নিয়ে কুকুরকে 

দিবে এখন । খুঁড়ি, মাগা কি ভাংপিটে মা ! 

শিশু-কণ্ঠ।। থাকুল মা, মাগী কেমন দালিয়ে হাত পা নাল্লে? 

থেঁণাঁতা বলে-ব'লে দোব, ব'লে দোব। 

| সকলের প্রস্থান। 
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কুহুমোগ্ভান। 

শ্রাম্যবালিকাবেশিনী শ্রীরাধ ও পন্মার প্রবেশ । 

পদ্মা। সঃয়েরা কি ছষ্ট, দেখ লি বোন, তোতে আমাতে কৃষ্ণপৃজ 
করি ব'লে কত ঠাট্টা তামামা করলে? 

বাঁধা । তা কণর্লেই বা, তুই কি তাতে রাগিস্ নাঁকি? শ্তাম: 

সোহাগিনী হ'তে হনে কার উপরে রাগ ক"্র্তে নেই 
যে পদ্মা! | 

পদ্মা । তবেঝুঝি আমার ভাগ্যে কৃষ্ণলাত হবে না বোন্! আমার 

যে স'য়েদের কথায় রাগ হয়। 

রাঁধা। বাগ হ'লেই ঠাকুরের কাছে চ'লে আস্বিশ' রাধা তাইত 
ক'র্ত। 

পন্মা। এবার তাই ক'র্ব বোন্। আহা, ঠাকুর যেন আমাদের 

জন্তে পথের পানে চেয়ে র”য়েচেন, নয় বোন্? দেখনা ! কেন 

দয়াময় ! মুখ বাঁকালে? কেন হরি, চ'লে যাচ্চ ?, দাড়াও, 

দাড়াও, অপরাধ ক”রেচি, মার্জনা কর! আর এমন কাজ 

কখন হবে না নাথ! 

। লাধা। (শ্বগত ) আহা, আত্মাপরাধে আকুপপ্রাণ! বালিকা, 

শ$ 
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তাই প্রভূতে তন্ময় হ'য়ে পড়ল! আমি এখন পালাই, পদ্মা 

নিজের কাঞ্জ নিজে করুক ।, 

| প্রস্থান । 

পন্ম(। মদনমোহন ! পালালে? দেখা দিয়েই চলে গেলে প্রত ! 
মনোনর ! কতদিনে আবার পদ্মাৰ সে সুখের দিন আস্বে ? 

কতদিন পন্মাকে আর এভাবে কাদতে হবে হরি! এস জগন্নাথ! 

দাদীর পুজা লও । 

সখীগণের প্রবেশ । 

গীত 

' চল ধীরি ধীরি ফুল তুলি 

' ববাটা। ফেটে ট।ট কা ফুলে-সাঁজি ভর, 

যেন হাত বাসি ফুলে দিগনে লে! ভুলি। 

ফুলৈব কলিও ভাল নয়, তাঁয় মধুর অভাব বয়, 

মন মিশেনা, কেউ ঘেসেন| দেবতাও না নেষ, 

ফোট। ফুলে তাই আদরে ভ্রমর কমে কোলাকুলি || 

১ম সখী । পদ্মা, পদ্মা, ধ্যান ভাউল? বলি, নাগর নিয়ে 
যে খুব টলাঢচণি লো! 

পল্পা। না! লো! না, আমি যে তীর দাসী। বাবা যে আমায় তাঁর 
দাঁণী ক'ববেন ব'লে প্রতিশ্রুত আছেন। 

অপুত্রক ছিলেন জনক, 

তা জগত-জনক জগন্নাথে-- 
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১ম সথা। 

কবেন কামনা, “কাঁলসোঁনা। 

তোমাব কপাষ যদি পাইহে তন, 
করিব'তাভায় ত৭ সেবাদাস, 

সেবাদাপী পবিব নন্দিনী হ'লে !» 
তাইলো। সকনে * পে” 
হবি-সেধাদাপা ভবে পদ্মাবতী, 

অন্য পতি নাই অব । 
তাই বুঝি 'জঠামশাষধ “দিন গনৎকাবকে ক্ষেত্র 

যাঁঝপ শুভযানাব ধিন দেখতে ব'ল্ছিলেন.* 

২য সখাঁ। সেবা কেমন কথা বোন্। পদ্মাথতী সেখান 

এক] কেমন ক'বে গান্টাব? পু 

পদ্মা । 

সখীগণ 

৬. ৭ 

চিন্তামনি হবেন সহা, 

নাতি ভয় অ'বে 'লা ভগিনি। . 

লোকমুখে শুনি-- 

নীলমণি অবলাঁৰ বল, 

ব্রজেব সম্বল, 

ব্রজপুরে রক্ষিলা গোপিনী। 

ওমা__-ওমা, দিননণি কথার কথায়, 

চক্রবাল ত্যজি বায় প্রাচী নভে-- 

কক্ষ কর করি বিকীরণ! 

কুমুম চয়ন চল, কবি ত্বর| সথি। 

তাই চল্ বোন্! 



৫২ জয়দেব [ দ্বিতীয় অন্ক। 

গীত 

ফুল তোমায় নাধে কি করি যতন। ৫ 

তোমায় মনের মতন গাখিয়ে পরি গলে, ফেলি মুকুতা-রতন।॥ 

ফুল কি হ্বষম। তোমার হে-দেধতারও তুমি প্রিয়, 

তুমি অমিয় হ'তেও এমিয়, 

তোমায় গঠিল যে জন তারে কঠিও-_ 

যেন পরজণমে ফুল করে প1ঠ|য সে মহাজন। 

[ প্রস্থান । 

চতুর্থ গভস্ক । 

গথ। 

উন্মন্তভাবে নিরঞ্নের প্রবেশ । 

নি “হা হা! হা, জয়ারে, জয়ারে, বুঝি এই পথের ঝোপে 

''ঘাপৃটী মেরে লুকিয়ে আছিম্? কৈ না, বুঝি এ গাছটার 

আড়ালে ব'দে জরা আমার নাধনা ক*র্চে ! তাই ত--তাই 

ত। এই জয়া আমায় থেলে ন]! তা না হ'লে আমার 

অভাব কি বল দেখি? দিব্যি টাকার সুদের সুদের 

' তন্ত সুদের আয় হ'তে আমার সংসার চ'ল্ত, মেয়েটা, 

মাগটা বৈত নয়, খরচ আর কি? মাথা ভাপাবারই ব! কি 

ছিল বল?.কিন্ত_-এই জঙ্া মায় খেলে না। 'মাথাটা 
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আমার বিগ্ডে দিলে না। কোন কাঁজ কর্ম কি আর 
করতে দিলে 2 এ যে-_ জুয়া যাচ্চে নয়? হ' সু", তাই 

ত বলি-নিরগরন গোৌঁসায়ের চোখের আগায় তোমার কি 

আর রেহাই পাবার যো আছে ধন? বেস চ”লেচ, 

আমিও এখাঁন হ'তে কৌদ1 ছুট মেরে ভায়াকে আমার 
জাঁপটে ধ'রে ফেলি । এইদিক থেকে যাব--না এইদিক থেকে 

যাব? না যাই, এই ধার্টা দিয়েই যাঁই। দেখি, ভায়। 

আমার সঙ্গে কেমন ক'রে চোরচোরবাজী খেলায় জিততে 

পারে? ্ 

[ বেগে প্রস্থান । 

দিগর্থরের প্রবেশ/। 

দিগম্বর। এ--বাঁবাঠাকুর আমায় বড় মুস্কিলে ফেল্লেক রে! 

বড় মুম্কিলেই ফেল্লেক ! এক্কেবারে জয়ার লেগে ক্ষেপে 

গেছেক । আমি ত বাঁবা_যাই যাই হয়ে যাই বটে! .. 

বামুনের পৌকে কিমন ক'রেই বা পথে ফেলে চ'লে যাই বটে! 

ওদিকে জয়ার লেগে ত প্রাণ আমার ত্বাইঢাই খাচ্চেক! 

আবার কাল্ থেকে ত বামুনের পোটাকে কিচ্ছুটী খাওয়াতে 

নারন্ু বটে। ভিক্ষেয় বাযাই কখন, আর বামুনের পোকে 

দেখিই বা কখন? বাঁবাঠাকুর আনার বড় মুস্কিলে ফেল্বেক , 
রে! বড়ই মুস্কিলে ফেল্লেক ! এখন গেল কোথা? বাঁবা- 
ঠাকুরের যে কিছুই জ্ঞানগম্যি নেই বটে, অপঘাতে না মারা 
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যায় টে। বাবাঠাকুৰ আীঘ্স বড়ই মুস্কিলে ফেললেক 

বে, বডই মুস্কিলে .ফেললেকফ ! বাই, ঝোপঝাপেব ভিতর 

খুঁজিগে, এখন কিছু খাওয়াতে ন! পাব্লে যে বন্ধ-বধ হবেক। 

| প্রস্থান । 

নিরঞ্জনের প্রবেশ । 

নিরঞ্জন । হাঁঃ ভাঃ হাঁ ওবে এট| নয় বে-_এটা। নর । এটা জয়! 

হ'ল না, একটা উইটিপি। মব্ মব্, তাই ত, তাই ত, এই জয়া 

আমাপ্র খেলে না । তা ন। ভলে আমাৰ ভাবনা কি বল দেখি? 

এ--এ -এই গাছটা_-বন্, বল্ “খি, আমাব জধাকে 

দেখেছিস্ 8 তুই বেদে, পথেব ধাতব দাড়িয়ে? ভনিয়াব ঢেউ 

দেখ চিন, আঁ আমাঁব জয়া খপবটা বাখতে পাবিস্ না! 

হস, তুই বুঝি নিবঞ্জনে গোঁদাইকে চিনিস্ নি? চিন্বি ! 
চিনিক়্ে দোব? (লাথি মাবিয়া) টেব পাচ্ছিন্? কেম? 

হায়েছে ত? নিরঞ্জনেকে চিন্লি ত? (পক্ষীকে লক্ষ 

কবিয্না) তুই কে বস্ গাছেব তপানন ব'দে আছিম গিট 
মিটির চাচ্ছিস্? আমাব জয়াব খপব বল্? তা নাহ+লে এখনি 

টেব পাওয়াব। (মাবিতে উদ্যত, পক্ষী উড্ভীয়মান 

হো! হো হো, আমাব ভয়ে পালিয়ে গেল, আমাব ভয়ে পালিয়ে 

গেল! তুই কেরে? (ক্ষু্র থন্জুব বুক্ষকে লক্ষা করিয়া 
আমার জয়ার খপর কি বন্ধু। তুমি কথা ক”ইবে না 
তুমি জাম। জোড়া গায়ে দিয়ে ব'সে আছ কিনা! গরীবে, 
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কথা শুনবে কেন? কিন্তু আছি কে জান? আঁম লোকের 

গায়ের মাস ছিড়ে খাই ! কিছু আশ্চর্য হলে না কি? বুঝিয়ে 

দোঁব ৪ সুদখোর, সুদখোর । কেমন ভরঙ্কর জানোয়ার আমি 

বুঝ ত? কি বেটা, এখন দেমাকে আমার কথার উত্তব দেওয়া 

হচ্চে না? তবে তুইও আমাব খর্পরে পণড়নি দেখ.ছি, যা, 

এই এক লাথি! ( পদাঘাত ) ও জয়া, জয়া, যাই 

তাই! (মৃচ্ছ! ) 

বেগে দিগন্বরের প্রবেশ | 

ব্িগন্থব । এইরে -এইরে-_বন্ধহত্যা ভলক বুঝিবে! বন্মহতা! 

হ'লক! থেঁজুব গাছেব কাটার বাবাঠাকুবের পা যে একতারে 
ছি'ড়ে খুঁড়ে গেছেক রে! হা বার € গো, জার লেগ্গে 

কি ক,ব্লেক গো? (শুশ্রষা ) হায়.! হায় । আমি বামুনের 

ছেলের কিছুই ক*্র্তে নারনু | (রোদন ) 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ৷ 

প্রান্তর । 

জয়দেব ও পরাশিরের প্রবেশ 

জয়দেব পরাশর ! পরাঁশব ! গুনিছ বাঁশরী? 

খ্রাশর॥ শুনি প্রভু, দ্রিবস-শর্বরী, 
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জম়দেব। 

পরাশর। 

জয়দেব। 

পরাশর। 

জরদেব। 

পরাশর। : 

বুঝিতে না পারি ব বশী কি নৃপুরের ধ্বনি ? 
পরাশর, শোন যদি স্বর, 

কহ তবে, সে মোহন স্বর কিবা বলে ? 

বাঁশী করে প্রণবের ধ্বনি, 

“সোহং মোতং সোহং চিন্তামণ্ি” 

এই সে বর্ণনা করে। 

মরি বাঁশী কত জানে গুণ) 

নিগুণের নাই গুণের তুলনা 1 
কালসোৌঁনা-_-তাই বশী ধারে-_ 

নানা ছলে বাজান্ বাঁশরী ! 

পু বুঝিলাম-ব্যশী নাহি বাঁজে একভাবে, 

হবে প্রন অন্ত,2বে শুনেন।বা'শরী, 

সুধাতে কি পাঁরি--প্রভূর বাঁশরী-_ 

প্রভুর নিকট বাঁজে কোন্ ভাবে? 

কি ভাবে ঘে বাজে, 

পরাশর, কি ভাবে যে বাঁজে, 

ন! বর্ণিতে পারি সে জদয়-ভাব। 

বাজ, বাঁশী-_বাঁজ,, 
মধুর আওয়াজে আবার বাজ,। 

শোন শোন গ্রভু, 

বাজে বাশী--গুনিল প্রভুর বাণী ! 

করিছে প্রণব-ধ্বনি, 
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জয়দেব। 

মরি মরি কত সুধামাখা ! 

কত গে] অমৃত ঝরে সেই ধ্বনি হতে । (ধ্যান) 
বাজে বাশী--সথা আয়--দখা আয়, 

কোথায় হে তুমি বল বাঁকাসখ! । 

দাও দেখা কৈ তুমি, কৈ তুমি £ 
সখা, সথা, বহুদিন হয় না যে দ্রেখা, 

বল, বল, কেমন হে আছ সথে! 

কুশল ত সব? ধেনুকুল আছে ত কুশলে? 

শ্তামা বনভূমি শম্পপূর্ণ আছে ত হে সথে? 

বনতরু আছে ত হে স্থশোতিত ফলফুলে ? 

আবার কি বাজে বশী! 

কি মোহন ধবনি-_ম| মা ধ্বনি 

কর্ণে যেন অমৃত বরষে ! 

এস এস নীলমণি, 

এনেছি নবনী এই দিতে চাদ-মুখে ! 
এস বাপ-_মনস্তাপ কেন মায়ের উপর ৯ 

ছিঃ ছিঃ ধুলায় পড়িয়ে কেন যাছু, 

এস এস মুছে দিই ধুলা, 

গল ধ'রে মা! ম। বলে ডাক বাছাধন। 

গীত 
নাচিয়ে নচিয়ে আমার আয় রে নীলমণি। 

গোপালরে আয় কোলে বাপ, আমার নীলকাস্তমণি নয়নের মণি ॥ 



৫৮ জযদেব। [ দ্বিতীয় অস্ক 

পর বে নীল পীতবডাঃ নে বে শিবে মযুব-পুস্থ চুডা 

গলে গুগ্রভার পব, ভ।শে চন্দন চিতলক ধবঃ 

নুপুব পর রে বাউ। পাষে, ড।ক ম| ধলিষে তূলিযে মুখে নবনী | 

| পরাশর সহ প্রস্থান । 

ষষ্ঠ গর্ভান্ক । 

কক্ষ । 

স্বদেবের প্রবেশ। 

সুদেব। অদ্ভুত অদ্ভূত অপূর্ব স্বপন ! 

কিছুতেই মন নাহি ধায় পূজাব আসনে । 

সদা জাগে প্রাণে স্বপনেব বাঁণী, 

শির” আমাব যেন চিন্তামণি, 

গান মধু গীত বাশবীব তানে, 

“বে সুদেব' আর ক্ষেত্রধামে, 

জয়াদব নামে--মম ভক্তে প্রধানহ 

দালী-কন্তা মোৌব।” 

দামেদব | এই কি আদেশ ম্বপনেব ছলে? 
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তাই প্রভূ, তাই হবে, 

আজই শুভ-যাত্র! করিক পল্মারে লঃযে। 

স্থমতির প্রবেশ । 

স্মৃতি । আমাকে হত্যা না কৰে নয়, আমি বেঁচে থাকতে কেউ 

আমার পদ্মাকে আমাৰ নুক থেকে নিয়ে যেতে পাঁববে না । 

দৈববাণী-_ব্রাঙ্গণ । শীন্ম 'আমার কন্যাকে ক্ষেত্রধামে লয়ে গিয়ে 

আমার ভক্ত জয়দেবকে সম্প্রদান কবগে! 
স্রমতি। ওমা-_ওমা-কি কথ! মা! কি চীৎকার মা । 

স্থদেব। শোন ব্রা্মণি। এ ধ্বনি এ ট্টাঝকার প্রতিদিনই 
আমি স্বপ্নে শ্রবণ করি। বগ্্লেশতুমি খিশ্বাম কর না, 
এখন শুন্লে ত? কি ভীষণ চীৎকার শ্ুন্লে তট 'এখন 
কি ক"র্তে চাও, কর। দেবতার নিকট প্রতিশ্রুত আছ, 

আঁবাঁর দেবত! দৈববাঁণীতে মাদেশ ক'ব্চেন। ্ ৃ 

স্থমৃতি। না, না প্রভু আর নিবারণ ক'র্ব না। দেব-আজ্ঞ!, বাবা 

জগন্নাথের আজ্ঞা, এখনই আপনি পালন" করুন । আমাব 

পন্মাকে লয়ে আজই, আপনি ক্ষেত্রধামে যাত্রা কর। হায় 

বাবা, কেন এমন ভাঁবে ভিক্ষাদাঁন ক'বেছিলে ? যদি, পিক্ষার 

ধন ভোগ করতে দিবে না, তবে তেমন ভাবে ভিক্ষা দিলে 

কেন প্রন! হা পদ্মা, হা অভাগিনি, কেন তুই রাক্গসীর 

গর্ভে জন্মেছিলি মা! হা খণ্তকপালি, কেমন ক/রে।_কোন্ 
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বুক ধরে তোকে আজ বিদায় দ্বোব মা! যাই, মাঝে 

আজ মনের মত সাজিয়ে দিগে ! (গমনোদ্যতা ) 

পদ্মাবতীর প্রবেশ । 

পল্মা। কেন মা, আজ আমায় মনেব মত সাজিয়ে দেবে ? 

গীত 
আমীঘ কি দিয়ে সাজাবে মা, মামি হব ন! ত গৃহবাঁসিনী। 

কোন্ প্রযৌজন, লজত ক|ঞ্চন, হইলে গে সন্নাসিনী ॥ 

ছাই ভম্য তার হয় অলঙ্কার, পারিষে কি দিতে (সেই উপহার, 

পার যদি দাও, সে ভাবে সাজা ও, যেন কাঁদিও না অভাগিনি || 

আমি ক'দিব ন|, তুমি গো কাদিলে, ভাসিব আবেগে মাখিব মলিলে। 

হায়ের হণ, নূরে 'কল, তোব ছল ছল অ'খি, *সবহ-কালিনিী:" 

জুমতি। কি ব'ল্লি মারাবিনি, আর আমাদের দিকে চা ্  

দেব-ইচ্ছ' পূর্ণ ক'বগে যা, পিভৃ-ইচ্ছা। পুর্ণ কু 8. | 
আ্য]-আমার পদ্মা পর হল। পদ্মা আমার: "মন 

কথ! বললে । মব্ পোড়ারমুখী স্মৃতি, এখনও তুই মণ্রৃতে 

পারিস্নি ? 

দ্রুতপদে প্রস্থান । 

না বাঁবা, মা বুঝি পাগলিনী হলেন! 
ঝুদেব। চল্ মা, পাগলিনীর শুশ্রুষা ক'র্বার কোনি' ১ 

ক'রে আমরাও শীন্্র শুভযাত্র! করিগে। 

[ উভয়ের গ্রাঙ্থাীম 



সপ্তম গৃর্ভাঙ্ক । 

তাবাদেবীর মন্দিধ-প্রাঙ্থণ। 

অদূরে রাঁজ-গুরু, জনৈকশিশু, লক্ষমণসেন,অরুণা, 

হেমন্ত, রাজ-গুরুরশিষ্যগণ আসান। 

সকল। মা, মা, ম1,--জয় মা --তারা মা। 

বাজ-গুরু । (ফোঁটা ও মাল্য প্রদান । ) 

গ্কায়বে বালক! 

' ধিন্থ ভাগ্য তোব--- 

তাই আহ তোব হীন প্র; 
পাবে ত্রাণ বাঙলাব বাজবংশধব। 

শিশু । আমাঁব এ হীন প্রাণে 

পাবে ত্রাণ বাঙলার রাঁজবংশধর ? 

এ হ'তে সন্যাসি, 

সই্দীভাগ্য আমাধ কিবা হবে আর 7 

তাই যদি হয! নাশ অচিবাপ, 

কিন্তু সম্ভব ন| হয়, হেন অসস্ভব বাণী। 
বা | ছাড়ুবাক্য-যটা, 

রাজার মঙ্গল হেতু, 

তোর প্রাণ দিব বলিদান। 
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৭" "  বাজাব মঙ্গল হেতু £ 

সন্ন্যাসী প্রবব, তবে তুমি কেন মব নাই-_ 

বাজাব মঙ্গলহেতু-_ |] 
বাচাইতে বাঙলাব বাঁজবংশধব 2 

খল বাজা, তুমি ত গে! প্রজাব বক্ষক, 

তুমিও ত গুক্র তবে দিতে পাব প্রাণ। 

তবে কেন নিতে চাও আমাব জীবন ? 

যদি একান্তই নিবে, 

তবে দাও ছেডে একবাব বাঁজা, 

দোখ আসি মায়েবে আমাৰ জন্মেব মতন। 

খা্জ-গুরু । সময খিগত প্রায়__ 

কৃ সান্বাব বসব নয, 
বাজা, ধবু থঙ্গী কবে, 

বাঁণি, তুমি যৃপকাষ্ঠে শিশু-দেহ কব আকর্ষণ 

অরুণা। প্রত, একি আজ্ঞা তব, 

মাত। হ'য়ে মাষেব হলালে, 

কালের কবলে কেমনে দিব গে! ডালি, 

-মুর্গকান্ঠে ফেলি 

দেখ গরু, সজল-নষন-শিশু 

কাঁতবে ককণা মাগে, 

চায় যেন মাতৃ-ক্রোডে আশ্রষ লইতে 

ন্েহ-ধাব! মার প্রাণে সমভাবে বয়, 
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মায়ে মাষে ভেদাভেদ নাই 1 

যেই মুখ হেরে, মাতৃবুকে ক্ষীবধাখা ঝরে, 

স্বর্গ সুথ বদন চুম্বনে, 
বল গুরু, কোন্ প্রাণে, 

মন্তাগের মাতা ভয়ে, 

এ শিশুরে দিব বণিদান? 

বজ-গুরু । বাঁণি। 

পুজ্রেব কেমনে কৰ অমর্জল ? 

অকণা। যোগিবব। 

ধৈর্য্য আর ধবিতে ন! পাবি, 

বালকের কথা শুনে কেঁদে উঠে প্রাণ, 

যে অভাগী এ পুভ্রেব মা 
কি ছুর্গাত হবে প্রভু তার? 

নিজপুকজ্র তবে পরপুত্র নাশি, 

হে মন্যাসি, পুত্র-প্রাণ দাসী নাহি চায় ! 

ধরি তব পায়, করহ উপায়, 

অন্যভাবে ব চাও কুমারে। 

রাজ-গুরু । আরে আরে ক্ষীণপ্রাণ। ছুর্বলা রমণি, 

মায়-মোহে শক্তি নাশ কবিন এখন? 

মহারাজ, তুমিও কি যাবে এ পথে ? 

ওকি ! তোমারও নয়নকোণে অশ্রবিন্দু ববে? 

(ঝ্োেধ দৃষ্টি) 
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লৃক্মণ। রাঁণি, রাণি, পাগলিনী হ'লে কি এখন ঃ 

আগ্ঘোপান্ত এই ঘক্ত নিষ্ট্রতাময়, 

তবে যদি যোগীর কুপায়, 

পবিণামে হয় সুখোদয়। 

বুক বাধ, বুক বাধ অটল বিশ্বাসে, 

দয়া-মায়৷ দাও বিসজ্জন। 

অরুণ।। আ্যা, স্বচক্ষে দেখিতে হবে এ দৃশ্ত ভীষণ ! 

রাজ-গুরু। ই, প্রাণে পূর্ণ নিষ্টুবতা নির্মমতা এনে, 
মরুভূমি করহ নয়ন। 

তবে যদি মার দয়! পাও । 

অরুণা । দাও দান দিয়ে চক্ষু বেঁধে দাও, 

পরৈ যাহা ইচ্ছা 'ক'র তুমি নিষুর ন্্যাসি ! 
রাজ-গুরু। রাজা, বিলম্বে ঘটিবে অমঙ্গল ! 

_শরীপ্র কর প্রতিজ্ঞা পালন। 

লুপ | আন্যা, আ্যা, আমি হব এ কার্ধ্ের নেতা, 
স্বহস্তে ছেদিতে হবে নিরীহ বালকে £ 

রাজ-গুরু | হুর্জলহদয় রাজা, 

এ সময় এই ভাব প্রাণে? 

বুঝিলাম, ভাবী দশা! তোর অতীব ভীষণ । 

লঙ্গুণ | ক্ষমা, মা কর এ দাপেরে ! 

সাধু তুমি সংসার-বিরাগী, 
নহ ধোগী, জীবনুক্ত মহাশক্তিশালী, 
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অরুণ! । 

বাজ-গুরু | 

অরুণ। | 

রাজ-গুরু | 

'নাহি বোঝ সংসার-আসক্ত জীবে। 

দেখ ভেবে সংসারীর প্রাণ অতি স্থকোমল ! 
তাই প্রভো, ক্ষণ-তরে হয়েছি চঞ্চল। 

ক্ষম, ক্ষম, আর না! কাদিব, 

আর ন৷ ভুলি মায়া-মোহে। 

মন্ত্পূত পবিত্র বালক ! 

আয় আয় বাপ! (বালককে ধারণ) 

(বালককে গ্রহণ পূর্বক ) 

ছেড়ে দাও মহারাজ, দাও ছেড়ে দাও; 

না দেখিতে পাও বুঝি রমণীর প্রাণ, 

পুত্রপিত হয়ে ন! হয়ে! পাষাণ, 

পর-পুক্র নাশি চেয়ো না ভুমাংরে”। 

আয় রে বালক, মার কোঁলে আর, 

ভিক্ষায় যাঁপিব দিন তোরে লয়ে আমি, 

নরমণি যদি তার রাঁজ্যে নাহি দেন স্থান । 

রাজ্ভি ! পণম-নাশে ঘটিবে প্রলয় । 

হে সন্গ্যাদি! কর কর প্রলয় ঘটনা, 

পুড়ে ভন্ম হব, ধ্বংস হয়ে যাবো, 

নরকে ডুবিব, তবু না হেরিব এ বীভৎস-লীলা 

হের মহারাজ! 

মহিষীর অত্যাচার তব। 

এখনও কর নিবারণ, 



ঠ 
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/ 

নতুবা এ ধ্বংস-বারি কবিন্থু ধাবণ (7৯৭ এহণ) 
লক্মুণ। হের রাঁণি। সন্যাসীর কুদ্ধভাব ! 

অরুণা যাব, চলি স্থানাস্তবে রাজা, 

দাও অনুমতি, সন্গ্যাসীর প্রতি, 

থাক তুমি প্রীতি-শক্তি লয়ে! ( গমনোগতা ) 

রাজ-গুক। পও হয়, পও হয় সব, 

এখনও বলি মঙ্গলের তরে, 

ধর রাজা, রাজ্ঞীরে তোমাব। 

(পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান ) 

'লক্ষণ  হেসন্ন্যাসি! হক পও সব, 

মহিষীর করুণ রোদনে, শিশুর বদনে চেয়ে- 

ধৈর্যয-স্যুতি পুনঃ ঘটিল আমার । 

পারিব না, পারিব না আর, 

সাধিবারে এ নৃশংস আচরণ । 

বাজ-গুকু ত্যজিবারে তৃণি পার রাজা, 

কিন্তু নিজসিদ্ধি হেতু আমি না৷ ত্যজিব, 

, পারি আমি এই পলে ধ্বংসিতে সবায়, 

কিন্তু কিবা তার আছে ফলোৌদয়, 

এই ধারি কবিলাম ত্যাগ । 

তবু দেখ মাঁঞা__শক্তির মহিমা ! 

দাও রাণি! মন্ত্রপৃত শিশু । 

থু |. ৯৬ জি সি ক ১০ পাক 
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র শিশু লও তুমি, 

এ বালকে কিবা তবু আছে অধিকার ঃ গ্রহণ) 

অরুণা। হা বাক্ষদ। এতই কঠোর তুই ! 
মহারাজ ! চল চলি পিশাঁচের ক্রীড়া-ভূমি হ'তে ! 

রাজ-গুরু সাধ্য কিব ব্াঁণি ! 

অবল। রমণী তুমি-_তাই ক্ষমি এতক্ষণ, 

থাক দুইজন এ পার্খে দাড়াইয়! চিত্র-পুভ্তলিক1 সম 

আরে বে বালক ! 

যৃপকাষ্ঠে দেরে গলদেশ। 

( বালকের যৃপকাষ্ঠে গলদেশ প্রদান ) 

শিশু । রক্ষা কর আমারে শঙ্করি ! মামা 

রাজ-গুরু দাঁও জয় মা”র নামে সবে) | 
জয় মা শঙ্করি। (খড়েগাভোলন ) 

সকলে । জয় মা তারা মামী 

নেপথ্যে--বল হরি হরিবোল । 

নেপথ্যে -শিশুরমাতা । প্র সাধু, এ শোন মা মা স্বর। 

বেগে জয়দেব, পরাশর ও শিশুরযাতার প্রবেশ । 

সকলে। বল হরিবৌল, বল হরিবোল। 
জয়দেব। (শিশুকে যৃপকাষ্ঠ হইতে লইয়! ) জননিগো 

এই তোর নয়নের মণি নে মা! কোলে তুলে, 
প্রাণ খুলে বল হরিবোল। 
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শিশুরমাতা। হরিবোল, হরিবোল, হরিধোল! 

বাবা, বাবা বাবারে আমার, 

এতক্ষণ কোথ! ছিলি বাগ! 

শিশু । মামা! 

রাজ-গুরু। কে সন্ন্যামী-_ 

গলে আসি মন্ত্মুগ্ধ করিল আমার ! 

আরে আরে ভও দুরাচাঁর, 

দূর হয়ে যারে সন্ুখ হইতে । 

জয়দেব । হে সন্ন্যাসপি! একি তব কুটিল আচার, 

সাধনার মিছে কেন কর অপব্যবহার । 

এক শিশু নাশি, লয়ে আত্মা তার, 

কেন.পর-শিগু উন্নত করিতে সাধ ৯ 

এক দেহ হইবে পতন, 

অন্ত দেহ হবে শক্তিশালী 

বিধাতার নহে অভিপ্রেত তাহা। 

ম! কি করে পুত্রের শোণিত পান 2 

তাতো নয়, 

মা যে জগদ্ধাত্রী জগৎ-পালিনী তার! 

মার নামে কলঙ্ক দিওনা, 

দেখ দেখ মার নাম-বল, 

তাঞ্পা--হরি--মর্দনমোহন, 

রাজার নন্দন, উঠ উঠ ত্বরা!। 

এ 
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হেমন্ত। মাঁ, মা,” কৈ মা-_বাঁধা, বাঁবা, আমি ঘুমিয়েছিলুম । 
মা, মা, আমরা কোথায় এসেচি ম1 ! 

অরুণ! ও লক্ণ। একি একি--অদ্ভূত ঘটনা ! 
বাবা হেমন্ত ! বাবা হেমস্ত ! 

( অরুণ! কর্তৃক ক্রোঁড়ে গ্রহণ ) 

লক্মণ। কে সাধু আপনি ? 

কোন্ পুণ্যে এ অধম পাইল দর্শন তব। (প্রণাম) 
অরুণ! | বাবা, বাঁবা, তব ক্লুপাবলে, 

পাইলাম হারাঁণ রতন, 

এ গৌড়ের রাজবংশ- 
আজ হ'তে চিরদিন তব পদে রহিল বিক্রীত। (প্রণাঁম' 

রাঁজ-গুরু। একি স্বপ্ন; না_মা তোর মায়া-খেলা ! 

জয়দেব। ভ্রম তোমার সন্ন্যাসি, হের নয়ন বিকাশি-- 

মা কোথ তোমার? 

রাজ-গুরু। কি, কি, মা নাই আমার ? 
হের ওই এলোঁকেশী দিগন্বরী রুধিরলোলুপা শ্তামা, 

লক্লকি করাল রসন! মাগিতেছে শিশুর শোঁণিত ! 

কি, কি, মা নাই আমার-_মিথ্যা কথা ! / 

জয্নদেব। নহে মিথ্যা কথা, মা ত নয় রুধিরলোলুপা ! 

মাতৃনামে কলঙ্ক ঘুচাতে মাতা__দেখ, ওই দেখ, ওই-- 
অসি ত্যজি ঝাশী ধরি-_ 
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ধরেছেন মদনমোহন রূপ! 

বল হরিবোল--হবিবোল ! 

হেরে কর সফল নয়ন, সফল জীবন সবে 

( তাক্সদেবীর মদনমোহন মূর্তি প্রকাশ ) 

হে মন্ন্যাসি ! একদৃষ্টে হের কি আমায়? 

আমি সেই শ্বশাননিবাসী জয়দেব । 

সকলে। একি, একি,ম! যে মদনমোহন হলেন । বল হরিবোল! 

বল হরিবোল! 

লুপ অয অ--আগ্ভাশক্তি মা আমার-- 

মণণ্.মাহন হরি! তবে কি শঙ্করি ! 

শক্তি ও পুরুষে নাই ভৈদাভেদ ? 
অভেদ দুজন! গ্ঠাম-্তামা ? 

ম্বা, মা, তবে কেন এতদিন, 

অন্ধকারে ঢেকেছিলি জ্যোতির্য়ি। 

অজ্ঞান সন্তানে, ভেদ-বুদ্ধি-দানে, 

কেন মা ভূলালি তারে? 

মুকুন্দ-মুরারে ! ক্ষম মোরে, অধম পাঁতকী আমি, 

হে সাধু গোস্বামি, রাঁখ পায় দয়াময় । 

একদিন ভেদ-বুদ্ধি-দৌষে--দ্বেষ-হিংসাঁবশে, 

তেবেছিন্ু তোমারে শাঁসিব। 

কর ক্ষর্ম! সাঁধুবর! আশ্ষর্ধ্য, আশ্চর্য্য ! 
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ধ্ত' শক্তি তোমার গৌঁসাই, 

হরিনাথে বাচাইলে শিশুর পরাণ, 

ইচ্ছা! হয় অবিরাম দিই হরিবোল ! 

বল হরিবোল, বল হরিবোল, 

আর শিশু, আর বুকে আয় । (গ্রহণ ) 

তোর করুণার আজ সফল জীবন, 

গুরু তুই মোর, প্রসাঁদে রে ত্র ফুটিল নয়ন। 

বল হরিবোল--বল হরিবোল, 

এস সবে প্রাণ ভবে বলি হরি হরি, 

জগৎপালন শিশু, বিপদকাণ্ডারী। 

রাজ-গুরু ব্যতীত সকলে । হরিবোল, হরিতবোল ! "স 

[ রাজ-গুরু ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

রাজ-গুকু। কি-_কি মা নাই আমার? 

| এ যে মা রকমুখী চামুণ্ডা আমার, 
করি সুবিস্তার লোল রসনায়, 
নররক্ত চায় ধরিয়া খর্পর করে! 

রাজা, রাজা, সর্বনাশ হম্ক তোর, 

বুঝিবি বুঝিবি-_রাজত্ব হারাবি, 

দেখিবি দেখিবি--কেঁদে যাঁবে দিন। 

এ দিন যাবে না তোঁর কভু চিরদিন। 

প্র-এঁ আসে খর্পর বিস্তারি শ্তামা,' 
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মামা চিস্তাকি গো কাত্যাঁয়নি ! ! 

সন্তান ষে আমি রই পদাশ্রিত। 

ধব্মা থর্পব। 

দিব এই খজো নিজবক্ত তোঁব রাঙা পায়। 

( আত্মহত্যা করিতে উদ্ভত ও মদনমোহনবেশে 

শ্রীকষ্ণেব খা ধারণ) 

শ্রীকৃষ্ণ । কি কব-_কি কর সন্গ্যাসি ! 

'আত্মহত্য। সাধুবে না সাজে । 

এঁকতান বাদন 

রর ছু ,:২ ি বি এ নে ৮ শব শোর 

৭ ১ দা 1: ফারিহা 
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প্রাস্তর । 

গ্রাম্যরাখালগণ আসীন । 

গীত 
পেটের জ্বালা ধ'রে গেছে হুযামামার রে” 

সে! সে ক'রে ই'দের ডোঁধায় খাচ্চে কাঁদা.জল। 
তাই চ'টে আচে ছুটে দ'খ.ণে হাওয়া, 

দোল, দোল, দোল. ছুলিয়ে পাতা নড়িয়ে গাছের ফল ॥ 
থ 1 খা খন ক'র্ছে মাঠ, তেষ্টায় গল! হূ'চ্চে কাঠ, . 

সব লাটের গুরু কালাটাদ রে--. 

ঘে গোকুলে কুল মজালে মামার বোয়ের ধ'রে অচল ॥। 

গ্রাম্যরাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । ' - 
শ্রীকৃষ্ণ । ও ভাই, ও ভাই, তোরা একবার আস্বি ভাই! 

আয় না ভাই ! 
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১ম বাখাল। কেন হে বর্তা। 

্রীরুষ্ণ। ভাই, আমাৰ একটা গাই তোর্দেব পাঁলে এসে মিশে 
গেছে। কিছুতেই ঝ'ব ক'বতে পাব্চি না। তখন থেকে 
টানাটানি ক'বৃচি, ছুষ্টবাঙি গাল থেকে কিছুতেই বেরুতে 

চাচ্চে না। 

১ম রাখাল। তা কর্তা, এখন তুমি এক্টু ব'সে পড, যে বকম 

ঘেমেচ, সন্দিগর্থ্ি হবাৰ যোগাড হয়ে এসেচে, ঠাও। ভও 

তাঁবপৰ আম্ব! যখন গককে জল দেখাতে যাব, সেই সমষ 
দেখ! যাবে। 

লক । তা! বেদ ভাই, আমি একটু বসি। তোদেব গা কোথ! 

ভাই। (উপবেশন )। 

য় রাখাল। হাই যে__লী লী ক'বচে। ( অস্থুলী প্রদর্শন )। 
ওয় রাখাল। তোব গাঁ কোথা তাই । 
উ্রকষ। এ যে--আমাদেব গঁ! ধূ ধু কণবচে। (অস্কুলী নিদর্শন)। 

৪র্ঘ রাথাল। ওবে-__কে ছুটো বাহী আম্চে দেখ,। 
্রীকষ্জ। আহা, দেখ না ভাই, ওব মধ্যে একজন আর চ"ল ধুত 

পাব্চে না, পা যেন নেটিষে গড চে। 

জয়দেব ও পরাশরের প্রবেশ 

গ্রয় ও পবা । গোবিন্দ, গোবিন্দ! বড় কষ্ট, তৃষ্থায় ছাঁতি ফেটে 

যাচ্চে। বাবারা, আম্ব! এক্টু বদ্ব? 
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 শ্রীরুষ্জ। তা বেস ত, বস না । এইখানেই বোঁস, বেস্ ফুরফুরে 

হাওয়া দিচ্চে। 

পরাশর। আমার ব*ন্বার তত প্রয়োজন নাই বাবা, তবে 
গৌঁসাই প্রতুর বড়ই কষ্ট হয়েচে ) ওঁকে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় 

বসাতে পাবলেই ভাল হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ । তা বেস্ ত,আমি ত বল্চি,এইখানে বেস্ হাওয়! বচ্চে। 

দেনা'ভাই, তোর টুপিটা, গেৌসাইকে একটু বাতাস করি। 

(টুপি গ্রহণ ) আহা, গৌসাই, তুমি বড় ঘেমে গেছ। (ব্যজন)। 
জয়দেব! না বাবা, বাতাস করবার প্রয়োজন নাই, বেস্ 

বাতাস ব'চ্চে। 

কচ । তা! হোক্ না, বাতাদ ক'রলে কি আর আমার হার্ড 

খ”সে যাবে? 

জয়দেব। পরাশর, তুমিও একটু বিশ্রাম কর। 

ল্কৃষ্ণ। বেদ্ ত, এইথানে বোস না, তোমাকেও আমি..বাতাস 

কণ্ব্ব এখন । 

' পরাঁশর। না বাবা, প্রতৃর সেবা হলেই যথেষ্ট । আমি বরং প্রতুর 

জন্য জল সংগ্রহের চেষ্টা করি । 

শ্্রীকৃষ্ণজ। কৈ, এখানে জল আছে কি? 

পরাশর। নিকটে না থাক্, কিছুদূর নিশ্চয়ই আছে,আমি এখনই 

আদ্চি। তোমরা বাবা, গৌঁসাই প্রভুকে একবার দেখো । 

[ পরাশরের প্রস্থান । 
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্ীরুষ্ণ। দেখব বৈকি। এমন তেপান্তর মাঠে দেখব ন| ? হাগ! 
গোসাইজী, তুমি বড় শ্রার্ত হ'য়েচ, নয়? তা তুমি কোথা থেকে 
আস্চ, কোথা যাবে? 

জয়দেব। বাবা, কোথা যাবে! ৪ পাঁপমুখে কেমন ক'রে বাল্ব? 

তাই ত! বাঁবা গোবিন্দ! বাবা, দর্শন দাও, দর্শন দাও! 
শ্রীকৃষ্ণ। কথ! কইতে বড় কষ্ট হচ্চে বুঝি গলা শুকিয়ে গ্নেছে, 

নয়? তাই, তোর এই পাতার টুপিটা নিয়ে যাই, গৌসাইজীর 
জন্যে এতে ক'রে আমার গাইটার একটু ছুধ আনিগে। আহা, 
গৌঁনাইজীর বড় তেষ্টা পেয়েচে। 

[ দ্রুতপদে প্রস্থান । 

গর্থ রাখাল। অমান গোরুগুলোকে ওধারপানে সরিয়ে দিয়ে 

আসিম্ ভাই। 

জয়দেব। গোবিন্দ! আর কতদূর, আর কতদুরে শ্রীমন্দির 
ভাগ্যে দর্শন আছে ত? জগন্নাথ! (শয়ন )। 

১ম রাখাল। (জনাস্তিকে ) তাই ত রে ভাই, মরদটা যে ধুলোর 
উপরেই শুয়ে পণ্ড়ল। ম/রে যাবে নাকি? 

২য় রাখাল। ( জনাস্তিকে ) বড় রোদ্দরে এসেচে কিনা । 

ব্স্তভাবে পরাশরের প্রবেশ 

পরাশর। প্রভু, হতাশ্বাস হ'য়ে প্রত্যাবর্তন ক'র্লাম, নিকটে 

কোন স্থানেই জলাশয় নাই। 
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'য়দেব। কিছুরই আবক নাই পরাশর! তুমি কেবল গ্রত্র 
নাম কর। 

হুপ্ধ ও জলসহ গ্রাম্যরাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। 

শ্রী । না ভাই, তোমাদের কারেও যেতে হবে না, আমি 
দুধ এনেচি। কি,তুমি বুঝি, জল পাঁওনি 8 তা এ মাঠে 

জল পাবে কোথায়! গৌসায়ের ভাগ্যে আমি কিন্তু জল 

পেয়ে গেছি। গাহাড় থেকে আজই একটা ঝ্বব্ণা বেরিয়েছে, 

আমাদের গরুর পাঁল যেদিকে-_সেখান দিয়েই বয়ে স্বাচ্চে, 

তাই আমি সেখানে ছুই পেয়ে গেলুম। গোঁসাই, এট৭। রঃ 

আগে ছুধ খাও, তারপর জল খারে। 

পা 

পরাশর। বালক, তুমি তো বড় দয়ালু! দাও, দাও, আগে 

গৌসায়ের হাতে দাও! আহা--প্রভু আমার বড়ই কাতর 

হ*য়েচেন। 

“্রীষ্জ । তাই ত আমি শিগৃগির শিগ্গির ক'রে এলুম ! গৌঁসাই; 
ওঠ, থাও। আমি আর হাতে ক'রে দাড়াতে গারি না। তুমি 

এই জলটা ধর নাগ! । (পরাশরের হস্তে জল প্রদান )। 

জয়দেব। (উথিত হইয়!) গোবিন্দ! কি লীল! তোমার ! এ 

বিশাল প্রান্তরেও তুমি এসে আমায় ছুগ্ধদান ক'র্চ ৯ জীবে 

তোমার এত দয়] ! দয়াময় ! সবই তোমার ইচ্ছ! | দাঁও বালক, 
তোমার যডু-আনিত দুগ্ধ আমায় দাও, আমি পান করি। 
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(হুপ্ধপান) দাও পরাশর, জন দাও। (জলপাঁন ) আঃ--বড় 

তৃপ্ত করিলে মাধব ! 

২য় রাখাল। হাই হাইরে--শালার গরুগুলো৷ সব উপরদিকে 

চলে যাচ্চে। চ-চ-চ-গকগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে 

আি,আর অমূনি জল দেখিয়ে আমি। ওহে কর্তা, যাবে না? 

শ্রীকৃষ্ণ । ন1 ভাই, আমি রাঙিকে ছুধ ছুইবার সময় বার ক'রে 

দিয়ে এমেচি। 

রাখালগণ। চ,চ, চ রে-আম্রা যাই চ। এ--এ আবা--আবা 

হৈ--হৈ। 

[ বেগে প্রস্থান । 
দে" | শ্রীমন্ধির আর কতদূর পথ? 

কোন্ পথে যাইতে স্থবিধা ঘটে? 

শ্রীকৃষ্ণ । পুরুষোত্বম যাবে? পথ দেখিয়ে দোব? তা বেম্ত, 

এসনা, এনা, আমি ভাল রাস্তা দেখিয়ে দিচ্চি। 

[ সকলের প্রস্থান 
( অপর পার্থ) 

বেগে দিগন্বরের প্রবেশ । 

'দিগন্থর। বাবাঠাকুর গো, ছুটে এস গো বাঁবাঠাকুর, ধরেছি, 

ধরেচি, এবার জয়ার কুড় ধরেচি বাবাঠাকুর। বম্, কাজ 

ফর্মা, বাবাঠাকুর, বস্, কাজ ফর্সা হ'য়ে গেছেক্। 
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ভ্রুতপদে নিরঞ্নের' প্রবেশ । 

নিরঞজন। কি বনে ধ্দগম্থরে ! কি গবল্চিস? জয়ার আমার কি 

কুড় পেয়েচিদ্ রে? কাটাবন দিয়ে আম্চি রে জয়া, গোটা 

হাত পা গা ছি'ড়ে গেছে রে জয়া! কৈ তাই, তুই £ দাদা কৈ, 

তাই কৈ, গুরু কৈ? অহো হো, বুক ফেটে গেল! অহো 

হো দিগন্ধবে, বুক ফেটে গেল! হায়__হায়, আমার জয় 

কঝৌথায় গেল! 

দিগম্বর। চুপ্ কর বাবাঠাকুর,আর কাদতে হবেক না, চুপ. কর। 
এ দ্েখদেখি, এ পায়ে দাগটার উপরে ভোমরাগুলো 

উড়চেক না? 

(পথস্থ ধুলিচিচ্ছে ভ্রমর উডভ্ীয়মান ) 

নিরপ্ধন। তাই ত রে দিগম্বরে,এ ত বড় আশ্তর্ধ্য রে, সত্য সত্যই 
ত ভ্রমর উড় চে, মধুর গুধ্ীন ক"র্চে ! 

দিগন্বর। তবে এ আমার জয়ার পায়ের দাগ না হয়ে আর 

যার না গো বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুরের পায়ে গায়ে ভোম্র 

সকল সকাল বিকাল এসে খেলা ক'র্তক। তিনি যেখান 

দিয়ে যেতেন, সেইখানে ভোম্রাগুলো৷ উড়ে উড়ে বেড়াতক ! 

ওগো-_ওগ্রো,এই যে সেই পন্নগন্ধ ছট্চেক। লিশ্চয়--লিশ্চয় 
আমার বাঁবাঠাকুর এই পথ দিয়ে গেছেক। 

নিরঞ্রন। আরযা-_-অা-_জয়া, জয়া, ভাইরে, এতদ্দিনের পর তোর 

এ হতভাগ্য দাদার প্রতি কৃপা হ'ল ভাই! ওরে জয়া, দাদা, 
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তোর জন্য আমার কি শোচনীয় দশা হ'য়েচে, একবার এসে 

দেখে যা। কৈ,কৈ দিগ্বরে ! কৈ আমার জয়ার পদচিহ্ন? তুই 

বার বার দেখা,আমি বার বার ভাল ক*রে দেখি। এই আমার 

দেবতার পদচিহ্ন! দিগন্থরে ! নাচতে ইচ্ছা হু'চ্ছে। আহা, 
এই আমার জয়ার পদচিহ্ন! যত দেখি, তত যেন দেখার 

তৃষ্ণ আর মিটে না। আকাজ্ষ। যেন এ পদচিহের সঙ্গে 

সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দিগম্বরে! এই ধুলায় আমার 

অভীষ্ট পুরুষের পদ প্রক্িপ্ত হয়েচে। আজ এ পথও পবিভ্র, 

আর পথের ধূলাও পবিভ্র। আয় বাবা, আজ দেবতার 

পদ্দলন বেদ্ ভাল করে ছুজনে গায়ে মাথি আয়। ধর 

দরে, ছূর্লভ ধন ধর্। (দিগম্বরের মস্তকে ধুলি প্রদান )। 

দিগম্বর। দাও বাবাঠাকুর! লরাধম আমি,দেবতাঁর পায়ের ধুলো 
আমাকে মাখূতে দাও। (উভয়ের ভক্তিভাবে ধুলি মাথা ) 

নিরঞজন। দিগম্বর ! 

গ্রতি পদচিহ্ন আজ ধুলির উপর॥ 

ধর্ ধর্্,ভাল ক'রে সর্ধ গাত্রে কর্রে লেপন। 

(প্রদান ) 

দিগম্বর। দাও বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুরের পায়ের ধুলোর 

ধন্ঠি হয়ে যাই। 
নিরঞ্জনণ এবার তা হবে না! দিগন্রে, কত ধুলো নোব, আর কত 

মাথৰ? তার চেরে এই ধুলোয় ছুজনে গড়াগড়ি দি আয়। 

আহা হা, এই আমার জয়ার পায়ের ধুলো। (গড়াগড়ি) 
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দিগম্থর। হাঁগে বাঁবাঠাকুব, সেই বেদ্ গো, বাবাঠাকুরের পায়ের 

ধুলোয় প্রাণভবে গড়াগড়ি দি এম । (গড়াগড়ি ) 

নিরঞ্জন। চল, দিগন্থরে ! এই দেখ এই দেখ$ আবার সেই পদ- 
চিহ্ন ! যত যাচ্চি তত যেন আনন্দ বেড়ে যাচ্চে। তত ধেন 

দেবতার অনন্ত মহিমা ছড়ান রুয়েচে। চল. দিগম্ববে ! 

আমরা তার কণ! ধ"র্তে ধ'রুতে যাই চল্ । 

| উভয়ের বেগে প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

রাজসভা। 

উড়িষ্যা-রাজ, বেরাদারগণ, ভাইমেনেগণ, 

ভাগবৎহুন্তে সভাদিগগজ আসীন । 

১ম বেরা । চ্ছাম, অবধান করিবাহ্ত। 

উঃ-রাজ। (হাই তোল! ) 

সকলে। (ভুড়ি প্রদান) 
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উইরাজ। ।, : বেরাদার, কি ব ছিলে ? 

*মবে। মহারজম্বর আদেশমত সভারদিগ্গজঃমহ্থাত্বন ভাগবত- 

গোঁসাই আনিথিল!। 

উঃ-রাজ। (হাই তোল! ) 

সকলে। (তুড়ি প্রদান) 

উঃরাজ। অহো, ভ্রম হয়েছিল। তা উত্তম, গ্রন্থারস্ত 

হো । টৈ সভাদিগ গজ মহাশয়, কৈ? মহাভাগ, বস্লৃতে 

কি--আমার সম্পূর্ণ ভ্রটা হ/য়েে, ্রটী মার্জনা ক/র্বেন। 
সভাদিগ্গজ। মণিমা, মহারজঙ্কর ক্রুটা, প্রক্রত ক্রটান অছে। 

মহাজা বিষ্ুঙ্ক অবতার। রজা, গীতয়া কথ্যতে--“গুচিনাং 

মাং গ্েহে যৌগত্রষ্টোইভিজীয়ুতে।” চ্ছাম,অবধান করিবা- 
হস্ত, আপন ধর্মম-বুধিষ্টির, 'প্রত্রত অর্থ কঁড় হলা ঃ মাহাত্মা- 

মানে যৌগন্র্ট হইকিরি রজাবংশরে রজা হউছন্তি। 

আস্তমানে সেই রজা। আর মন্ুসংহিতারে মহর্ষি মনু কহিলা, 

ভারি পুপ্য সঞ্চয় করিলে রজাপাখারে দর্শন লাভ হে 1. 

ভাগবত্ক একাদশস্কন্দরে তৃতীয় অধ্যায়ে বিদেহরজা রা 

কহিলু, সে বিষয়ঙ্ক পাঠ করিবু'। 

নারায়ণং নমন্কৃত্য নরঞ্চেব নরোভ্মম্। 

দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥ ( গ্রণাম ) 

কলে ॥ ততো! জয় মুদীরয়েৎ। (প্রণাম) 

দভাদিগ্গজ । বিদেহোবাচ--এমন্তে বিদেহ-রাজন, 

মনে বিচারি তত্বজ্ঞান। 
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মকলে। 

সতাদিগগরজ। 

মকলে। 

সভাদিগ্গজ। 

মকলে। 

$ মভাদিগ্গজ। 

মকলে। 

সভাদিগ্গঞ্জ। 

সকলে। 

লতাদিগ্গজ । 

বিদেহোবাঁচ-_এমস্তে বিদেহ-রাজন ! 

মনৈ*বিচারি তত্ত-স্টান। 

আনন্দে শিরে কর দেঁই, 

বোৌলযি' নিস্তরিল মু'হি। 

আনন্দে শিবে কর দেঁই। 

বোলগ্ি নিস্তরিল মুঁহি। 

তুস্তে নির্মল যোগীজন, 

কহহে ভকতি লক্ষণ। 

তুস্তে নির্মল যোগীজন, 

কহহে তকতি লক্ষণ। 

কিরূপে ভ্রমন্তি জগতে, 

তুষ্ণ-ভজন অন্ুমতে 

কিরূপে ত্রমস্তি জগতে, 

কুষ্চ ভজন অন্ুমতে। 

কিবা কহন্তি বাঁক্যসাঁর, 

কি ধর্ম করন্তি আচার । 

কিব! কহস্তি বাক্যসার, 

কি ধর্ম করন্তি আচার। 

তাহার্ক, জানিবা কেমস্তে , 

তুষ্চ্ভজন অন্ুমতে। 

রজা, ভুষ্খ কোহুছিনি যে, তুস্তেমানেবে আচার ধর্ম কর। 

এই কথাকু শুনি আননেরে কর টেঁন। কর মানে হস্ত, শিতে 



৮৪ জয়দেব । ঠতৃতীয় অন্ক। 

মানে অস্তকে, মন্তকরে হাত দেঁলু। মেই কথাকু শুনি, ভকত 
নিস্তরিলি-নিস্তরিলি বৌয়ি'। ক্ুষ্ণ কোন্ছিনি, তুন্তে ভকত- 

মানে বড্ড নিড় মড়। জুষ্তকু ভকত পচারুছিনি, আউ ভক্তি 

লক্ষণ কঁড় অছি কুহ। ক্ুষ্ঃফ্ু-ভকত কোহুছিনি যে,যোগীমানে 

কিরূপে ভ্রমস্তি জগতে? ভকত কোহুছিনি, কুষ্ন্কু-_কীহেম্ক 

কুষ্নামন্কু যপস্তি। কাঁহেকি এত বাক্য কহস্তি? কাঁহেকি 

এত ধর্ম আচার করন্তি? এত লোক যে আচার করস্তি, তনু 

কিমতি জাঁনিব! ? 

দ্রুতপদে জনৈক দৃতের প্রবেশ । 

দূতখ (োট্টাঙ্গে প্রণাম পূর্বক ) মণিম1, অবধাঁড় করিবাহস্ত-- 

বঙ্গঙ্কর রজ। লক্্ণসেন আমর রজাসঙ্গরে দেখ! করিব! পাই 
অনুচি। 

উঃ-রাজ। কে লক্ষণসেন? বঙ্গের শাক্তরাজা! লক্ষমণসেন ? 

আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেচে? কি ভয়ঙ্কর কথা !. 
নিশ্চরই কোন ষড়যন্ত্র ক'রে এসেচে! নতুবা সে দিন তাকে 
প্রচুর অর্থ দান ক'রে সান্ধ স্থাপন কণরুলুম, আবার আজ্গ সেই 

খাওপুত্র ছুর্দান্ত শাক্ত লক্ষমণসেন কি জন্য আমার রাজ্যে 

আগমন ক”র্বে ? কতদুরে ? দূত ! কতদুরে ? 
দুত। অ।ত সন্নিকটরে চ্ছাম ! 

সকলে । সর্বনাশ ইইল রাজন, সর্বনাশ ইইল রাজন ! 
উঃ*্রাজ। উপায়, এখন উপায় কি?হা! প্রভু জগন্নাথ! কণরূলে 



[ দ্বিতীয় গর্ভ: । জয়দেব । চন 

কি,ক'র্লে কি? যাই হোক, এখন আত্মরক্ষা কয হবে। 

সতাভঙ্গ কর, বেরাদার, বেব্াদার, ভাগবৎ গৌসাই গোপন 
ক"র্তে বল। সৈন্তাধ্যক্ষকে সংবাদ দাও) সৈন্য সজ্জিত করুক, 

ধনাগার রক্ষ/ করুকৃ। পুরস্ত্রীগণকে সংবাদ দাও, তার! 

সতর্ক হোকৃ। চ'লে যাঁও, চ'লে যাঁও, বিলম্ব ক*রো না। 

চিরশত্রু লক্ষ্মণসেন দ্বারাঁগত, পুরী রক্ষার উপায় কর। 

সকলে! শড়া ত্রন্বরক্ষদ আউছস্তি! হে মহাপ্রভু জগন্নাথ! 

কড়িরে সব গড়ানি! এ বগ্াা--আস্থচি | ( পলায়নোগ্ভত ) 

উঃ-রাজ। পাঁলিও না, পালিও না, আমায় ওণ্ত সুড়ঙ্গ দিয়ে! 

নিয়ে চল। ূ 

লক্ষমণসেন-ও অরুণার প্রবেশ | 

বন্মণ। মহারাজ! 

দীন বঙ্গরাঁজ আজ অতিথি তোমার । 

অভিলাষ পূরাও তাহার, 
সঙ্গে নারী দয়া-ভিথারিনী । 

সকলে । হা প্রভু! জগন্নাথ ! 

অরুণা। নাথ, উৎকল-নাথ আর তীর পারিষদগণকে শীন্ত, 
প্রকৃতিস্থ করুন। & দেখুন, তারা আমাদের দর্শন ক'রে 
অতিশয় ব্যাকুল হ'য়ে প্লাঁয়নোগ্যত হ'য়েচেন। নাঞ্চ, মহাপ্রভূর 

সেবকদের প্রাণে ব্যথা দিলে আমাদের যে উদ্দেস্ত সিদ্ধ 
হবে না। | 



৮৬ জয়দেব & তৃতীয় অস্ক। 

লক্ষণ স্থির হও উৎকল-রাজন্ ! 

হও স্থির সভাসদগণ, 

রাজ্যাকাজ্জী আততাক্নী বূপে-_ 

দিগ্বিজয়ে আদি নাই আজ । 

সন্ধি-স্ত্র করিয়া ছেদন, 

না হব” অধর্মাচারী বিশ্বাসঘাতক । 

উঃ-রাজী। না, না, ও সকল কথা শুন না, আমায় নিয়ে 

চল। ও সব বঙ্গের রাজার ষড়যন্ত্। 

(অরুণা। কেন বাঁবা,বৃথা ভয় ক'র্চেন? মহাপ্রভুর পাদপন্ন দর্শনে 

সংসাঞছ সন্তপ্ত মন নুস্থির ক'র্বার জন্যই আমর! আজ আপনার 
অতিথিরূপে রাঁজসভাঁয় এষেচি। যাঁর চরণ-কৃপায়, যাঁর নামের 

মহিমায় মৃতপুত্র পেয়েচি,আঁজ বাবা, তাঁকেই দেখতে এসেচি 

লুঙ্কাণ। অরিভাব ভূল মহাঁবাজ ! 

ভাগ্যবান হরিভক্ত বৈষ্ণব প্রধান, 

-হুরি-প্রেম কর দান আজ দীন অভাগায়। 
শাক্তের নিষ্ঠুর কাজ করি এতদিন-_- 
হিংসাঁবশে যাপিয়৷ জীবন, 

পর-রাজ্য অধিকারে নাশি পর-প্রাণ, 
আশা-মরীচিকা'-মুগ্ধ পথিকের প্রায়, 

এতদিন বাড়ায়েছি জীবনের ভার । 

এবে দেই ভ্রম ঘুচেচে আমার । 

বৈষ্ণবের সার ধর্ম--সংসার-বিরাঁগ, 



[দ্বিতীয় গভ'খয । দখদেব । 

রাজ্যস্পৃহ! ভোগাসক্তি ক'বেছে বিনাশ । 

হাঁঝুনিধি পেয়েছি যে নামে, 
তার প্রেমে প্রাণ মাতোয়ার, 

বড় আশা কবি তাই সন্ত্রীক আমরা_ 

শ্রীচরণে তব ল+য়েছি শরণ। (প্রণাম ) 

সকলে । জয় জয়, মহাপ্রভূব জয়। 

উঃ- রাঁজা। তাই ত, একি অসম্ভব! 

অকণা। শান্তিপ্রিয় বৈষণব-বাজন । 

হিন্দুনারী নাহি জানে মিথ্যা! কপটভ।। 

বিনিময়ে বঙ্গ-সিংহাসন, 

অথবা এ দম্পতিব শোকার্ত জীবন, 

দাঁও, দাও স্ুশীতল নিগ্ধ পদছায়া । 

শত রাজ্য-শবর্যয-বিভব, 

অতি তুচ্ছ বুঝেছি এখন | 

এ সংসারে মম আমিত্ব ষা কিছু, 
অকাতরে স'পিয়াছি তোমার চরণে । 

বিষম বিষয়"মদে মত্ত ছিল মন, 

অপুর্ব ঘটনাবশে ঘুচেছে সে ভ্রম। 

ধন্মার্থী শরণাগত স্থামী-্ত্রী আমরা, 
পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মে হইব দীক্ষিত। 

দাও, দাও শান্তি-বারি দাও, 

পিপাস! মিটাও প্রভু ! 



-৮৮ জয়দেব । |[ তৃতীয় অস্ক?। 

লক্ষ্মণ ধর্ম সাক্ষী, অনুগত পদানত দাস মোরা! । 
উঃ-রাজা। (শ্বগতঃ ) একি আজ অপূর্ব ঘটন]! 

সকলে। 

ঘোর শাক্ত নিষ্টুরপ্রক্ৃতি, 
নিরন্তর যুদ্ধমতি যে লক্ষ্মণসেন, 

আজ সস্ত্রীক বিনীতভাবে হুয়ারে আমার ? 

ধন্য তুমি দয়াময় প্রভূ জগন্নাথ ! 

'কোন্ সুত্রে কোন্ কাধ্য করি-_ 
কত রূপে ভক্ত লয়ে কর নবলীল! ! 

পরম বৈষ্বদ্েষী হিংসাপরায়ণ-» 

অহঙ্কারী বঙ্গপতি শাস্তিপ্রির আজ! 
এ সকল ইঁচ্ছাময় প্রভুর কৌশল ! 
(প্রকাণ্তে ) মহামান্য বঙ্গেশ্বর ! 
রাজ্যলিগ্স, মহাবীর সেই রাজা তুমি 
এত হীনভাবে আজ দীনের কুটিরে ? 

' ধন্য ধন্য আজ সৌভাগ্য আমার ! 

চল, চল নরমণি, 

চল রাণি সতী-শিরোমণি, 

দয়া করি চল আজ দীন-অস্তঃপুরে । 

শুভযোগে শুভক্ষণে-- 

বিষুমন্ত্র দীক্ষা! দিব প্রভুর মন্দিরে । 
জয় জয় মহাপ্রতুষ্কর জয়। 

[ সকণেএ প্রস্থান 



তৃতীয় গর্ভান্ক। 

বৃক্ষতল। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

শ্ররুষ্ণ। কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদে মত্ত জয়দেব, 

বাহ্যজ্ঞান নাহিক তাহার-- 

মরি মরি ভূদেব ব্রাহ্মণ ! 

মহিমা-বর্ধন ভূমি নাহি করিলে আমার, 

কিগে হবে মহিমা প্রচার ? 

অই ভক্ত আমে ভাবোন্মাদে আপন! ভূলিয়- 

হেরি তরু-শাখে মিশি--: 

কোন্ প্রেম-গন্গা তায় হয় আবিষার। 

(শ্রীকষ্চের বৃক্ষমধ্যে অন্তধণন) 

দ্র'তপদে জয়দেবের প্রবেশ । 

জয়দেব। গ্রতূছে! গ্রভূহে! এই কি তোমার সেই কোমল 
গ্তামন তমানপূরিত-_নীল যমুনার উদার তীর! পরাশর! 

পরাশর ! 

দ্রুতপদে পরাশরের প্রবেশ । 

পরাশর। প্রত, গ্রতু! কি আল্ঞ! ক'র্চেন 



১১৪ 

কবিতা । 

জয়দেব। 

শ্রীকৃষ্ণ । 

জয়দেব [ তৃতীয় অন্ক। 

(শৃন্ত হইতে কবিতার আবির্ভাব ) 

নির্ঝরের জলে ফুল্ন ফুলদলে, 

মঞ্জু কুপ্তীবনে ভ্রমর-গুঞ্জনে, 

চারুগিরি-অঙ্গে, ধবল তরঙ্গে-- 

পিক-কুছতানে মধু বীণা-গানে_ 

প্রকৃতির সৌনর্য্-আলয়ে আমার জনম । 

দেবী বীণাপাঁনি জননী আমার, 

এ মারীর নাম কবিতা-সুন্দরী। 
আজি মরি জননী-আঁদেশে, 

আসিয়ংছি জয়দেবপাঁশে ? 

“ভাবুক সে তাঁর গনে করিতে বিহাঁব। 

আমিগো--কবিতা হই ভাবুকের ভাবের বনিতা, 

স্থির থাকি ভাবুকের প্রাণে। 

ভাবে ভাবে জয়দেব, 

এস, এস, ভাবময় প্রভু প্রাণেশ আমার, 
আজ হ'তে দাদী হ'ল কবিত। তোমার । ( অন্তধ1ন 

মেঘৈর্মেদুরমন্থরং বনভূবঃ শ্টামাস্তমান্ু্রমৈ- 

ননক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপর় | 

ইথং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্কুঞ্জত্রমং, 

রাধামাধবহোর্জয়স্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ | 

গাও কবি, তারপর গাও, 



(১৭ রি 

০ তরী 

[ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক জয়দেব । ৯১ 

প্রেম-গন্গ! কবিত্বে ভামাও, 
ও গীতৃগোবিন্দ্নাম থাকু তাহে চির নিমঞ্জিত। 

জয়দেব। রাধে! গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলে!) 
বনভূমি শ্তামল তমাল তরুতে অন্ধকারময়। কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীরু, 
রাত্রিতে একাকী যেতে পার্বেন না, অতএব তুমি এঁকে সঙ্গে 
ক'রে নিয়ে যাও। রাধিকা শ্রীনন্দের এবন্িধ অনুজ্ঞা প্রাপ্ত 
হ'য়ে কৃষ্ণসমভিব্যাহারে পথপার্খস্থ কুঞ্জ-বৃক্ষের অভিমুখে 

গমন ক'রূলেন এবং যমুনার তীরে উপস্থিত হ'য়ে নির্জনে 
ক্রীড়া কণ্র্তে লাগলেন। প্র দেখ পরাশর! প্রভু আমার 
কিরূপে কি লীল! বিস্তার ক"র্চেন। দয়াময় গোপীবল্পভ, 

গোবিন্দ, নিত্যানন্দ ! তোমার এই অদ্ভুত গুপ্ত ক্রীড়া ভগবদ্- 

তক্তদিগের হৃদয়ে প্রন্ষ,রিত হ'য়ে জয়লাভ করুরা। (ধ্যান) 

পরাশর। আহা হা প্রভূ! কি মধুময় শ্লেক আপনার শ্রীমুখ 

হ'তে আজ নিঃম্যত হল। যেন গোমুখীবিনিঃশ্যত গঙ্গার 

পারিজাতমথিত; অপূর্বপরিমল-্ষীর তোয়। ধর প্রত! 
আপনিই ধন্য । ধন্ত আপনার ললিত মধুর গীতগোবিন্ ! 

যদি হরিম্মরণে সরসং মুনো, 

যদি বিলাস-কলাস্থ কুতৃহলম্ । 

মধুরকোমলকাস্তপদীবলীম্, 
শৃণু তদ। জয়দেবস্রম্বতীম্ ॥ 

জয়। গোবিন্দ! গোবিন্দ! কে তুমি প্রভূ! কি -তাঁবে তোমার 
অর্চনা ক'র্ব দয়াময়! গাও পরাশর, গাও সেই-- 



৯২ জয়দেব । [ তৃতীয় অন্ক 

( শৃন্তে মৎস-মূর্তি প্রকাশ) 

প্রলয়পয়ৌধিজলে ধৃতবানসি বেদম্, 

বিহিতবহিত্রচরিত্রমথেদম্। 

কেশব ধূতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 

শ্রীর্ণ। বহিছে রে নির্মল! জাহবী | 

ধাঁও ধীরে প্রেম-গন্্ে! কল কল নাদে। ( অস্তরধান) 

পরাশর। কোন্ সুধা রে! কোন্ অমর-রাজ্য হতে এ অমিম্- 

ধার! নিঃস্থত হণচ্চে ? প্রভূ! ক্ষণেক সন্বরণ করুন, একবার 

দেবরাজ্োর সুধা উপভোগ করি। 

গীত 

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃত্তবানসি বেদম 

িহিতবহিত্রচরিব্রমথেদম..। 

কেশব ধূতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে | 

(শূন্যে কৃত্ধ-মৃত্তি প্রকাশ ) 

পরাশয়। ক্ষিতিষতিবিপু্লভরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, 

ধরণিধারণকিণচত্রগঞিষ্ে | 

কেশধ ধূতকুর্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 

(শূন্যে বরাহ-যুদ্তি প্রকাশ ) 

পরাশর | বদতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন, 



[ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। জয়দেব । ৯৩. 

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্রা। 

কেশব ধূতশুকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 

( শুন্যে নৃসিংহ-মূর্তি প্রকাশ ) 

পরাশর। তব করকমলবরেনখমন্ভুতশৃঙ্গম 

দলিতহিরণ্যক শিপুতনুভূঙ্গম, | 

কেশধ ধূতনরহরিরূপ, জয় জগরদীণ হরে ॥ 

(শুন্যে বামন-ূর্তি প্রকাশ ) 

পরাশর। ছলয়সি বিক্রমণে বলিমডুঁতবামন, 

পদনথনীরজনিভজনপাধন। 

কেশব ধৃতবামনরাপ, জয় জগদীশ চরে || 

(শূন্যে পরশুরামসূর্তি প্রকাশ ) 

পরাশর। দ্ত্রিয়রধিরময়ে জগদপগতপাঁপম,। 

স্পয্নসি পয়সি শমিতভবতাপম,। 

কেপয সৃতভূঙুগতিকপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 

( শুন্ে রাম-ম্তি প্রকাশ ) 

পরাশর। বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ম,, 

দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম,। 

কেশব ধৃতরা'মশরীর, জয় জগদীণ হরে ॥। 

(শুন্তে বলরাম-ুর্তি প্রকাশ ) 

পরগনা বহুসি ধপুষি বিশদে ধসনং জলদা তম 
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হলহতিভীতিমিলিতযমূনাতম, | 

কেশব ধৃতহুলধরকপ, জয় জগদীশ হরে ।, 

(শূন্যে বুদ্ধমূর্তি গ্রকাশ ) 

পরাশর। নিনমি যঞ্জবিধেরহহ শ্রুতিজীতম,. 

নদয়হদয়দ শিতপশুঘ। তম, 

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 

(শুন্যে কদ্ছি-মূর্তি প্রকাশ) 

পীশর। সোচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম,, 

ধূমকেতুমিব কিমপি করালম,। 

কেশব ধৃডকন্ধিশরীর, জয় জগদীশ হয়ে। 

জর্মদেব। প্রভু, গ্রভূ, দয়ার অমৃত ছড়িয়ে দাও। অভুক্ত ভক্ত 

পরিভৃপ্তি লাভ করুক | বন্ুধা নুধাপূর্ণ হ'ক। & যে-- ষে 
আমার ..কাঁলরূপ! বাঁকা হয়ে বাশী বাজিয়ে ডাক্চেন। 

ধড়াও, দাড়াও কাগ!, এই আমি যাচ্চি। 

[ বেগে প্রস্থান । 

প্রাশর। ' প্রেমিকের প্রেমের সিদ্ধু উচ্ছমিত হয়েচে। এখন 
দেখি,এ সিস্কুর জল কতটুকু ধরে রাখতে পারি? যা রাখতে 

পার্ৰ, তাতে অনেক কাজ হবে। 

[ গ্রস্গান'। 



চতুর্থ গভন্ক । 

বাসাবাটা। 

পদ্মা আসীন। ॥ 

বালিকাবেশিনী রাধিকার প্রবেশ । 

গীত ॥ 

সাঁধে কি লুকিয়ে এনু ধোন। 

তোকে ন। দেখতে পেলে আমার যে ফেমন করে মন॥ 

আসি কি আপন প্রাণে, টানে যে কে টেন্পে আনে, 

জানি না তার কি মানে, কেন ট'মন ॥ 

পদ্মা । তুই লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে কেমন ক'রে শ্রীক্ষেত্রে 

এলি বোন্! 

বাঁধা । সে ছুঃখের কথা আর তুলিম্ না ভাই ! যা কষ্টটা পেয়েচি, 

তা আমার অনেক দিন মনে থাকৃবে। বাবা তোকে বরং 

একট আড্ডাটাড্ডায় নিয়ে রাখত, আমার ত আর তাঁও 

জুট্তনা । কোন দিন গাছের তলায়,কোঁন দিন বা নদীর কুলে, 

কোন দিন বা মাঠে, কোন দিন ব! ঘাটে, তাও আবার ভগ্নে 

ভয়ে। আবার তোদের পেছুনে পেছুনেও আস্তে হ'ত, তা 

না হ'লে পথে একুল! মেয়েমান্ুষের ত আর আবার উপায় 

নেই ।. «এদিকেও ভয়, বাবা পাছে দেখে ফেলেন ! 



৯৬ জয়দেব । [তৃতীয় অ্ক। 
সি সস সস এসপি ক সি জা 

পন্মাবতী। তুই বড়ই রা গেরেছিস, বোন্। আর জন্মে তুই 
আমার কে ছিলি ভাই! খন্ডি সাহস !. 

রাধা। যাক, বাবা এখন কোথা, এসে পড়বে না ত? 

পন্মাবতী । বাবার এখনও আস.বার দেরি আছে। তিনি আমার 

স্বামীর অনুসন্ধানে গেছেন। তা, তুই কোথা থাঁকৃবি মনস্থ 
ক*রেচিস্? 

রাধা। এই দেখ, দেখি, মহীপ্রভুর এখানে আবার থাকবার 
ভাবনা ! শুনিস্ না, এখানে প্রভুর অনেক দেবদাসী আছে। 

তাদের বিয়েখ। সব প্রভুর সঙ্গে! তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাব, 

আর স্থবিধে পেলেই তোর সঙ্গে এমে কথ! কইব। 
পদ্মাবতী । এতদিন" পথে খেলিই-বাঁ কি? আর এখানেই বা 

থাবি কোথ৷ ? 

রাধা। পথের কথা আর তুলিস্নে। পক্স/। সে একটা 

উপন্যাস । মাপ কর্, সে কথা তোর আর শুনে কাজনি ! 
এখানকার কথ! বরং জিজ্ঞাসা কর্। 

পন্মাবতী | তাই বল্। 

রাধা । এখানে তে! তোকে ব'লেচি, থাঁকৃবার, খাবার, আব "। 

শোবার কোন ভাবনাই নেই। এ দেবদাসীদের সঙ্গে ভিড়ে 

গেলে, তাদের য৷ ব্যবস্থা, আমারও তাই ব্যবস্থা হবে। যাঁক্, 
তোর পুজোর কোন বাধ! ঘটেনি £ 

পদ্মাবতী । লা বোন, তালে আমি ঠিক আছি! ওমা-_বাঁবা যে 
এব মধ্যেই ফিরে আম চেন। 



[ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। জয়দেব। ৯? 
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রাধা । তবে ভাই, বিদায় । 

পদ্মা । আবার কখন্ দেখা পাব দিদি ! 

রাধা । ও টাদমুখ না দেখে ত আর থাকবার যো নেই, গরজে 
গয়ল! ঢেলা ত বইবেই। প্র বাবা আস্চেন, পালাই। 

[ প্রস্থান 

পদ্মাবতী । ধন্য বোনের ভাঁলবাঁস৷ ! আমাকে যেন তাঁক্ লাগিয়ে 

দিয়েচে। যাকৃ, বাবা ত শ্রীক্ষেত্রে এসে বাসাবাড়ী নিট 

আম! পোড়ামুখীর সদ্গতি ক”র্বার জন্য বেরিয়েছিলেন। হায়, 

এমনি পোড়াকপালী আমি, আমার জন্যে এ জগতের সার 

পদার্থ পিতামাতাও একদিনের জন্যৎ সুখী হ'লেন না। 
যে বাবা শুদ্মুখে বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরে আস্চেন! 

বোধ হয়, সন্ন্যানীর দর্শন ান্নি | 

স্বদেবের প্রবেশ । 

সদেব। মা পদ্মা ! 

পন্মা। কি বাবা" 

স্থদেব। তোর অনৃষ্টে যে কি আছে মা, মহাপ্রভু যে কি ক'র্বেন 

মা, তা ত ব'ল্তে পারি না। 

পদ্মাবতী । কেন বাবা, অত ভাব.চেন ? অদৃষ্টে যা আছে, তাই ত. 
হবে বার্ব! 

নুদেব। সবই জানি মা, কিন্ত মন ত আর তা৷ বুঝে না। যাক্, 
এখনূ নৃষ্ষনাদির উদ্যোগ করি গে চল। 



জয়দেব। [ তৃতীয় অঙ্ক। 

পদ্মাবতী । বাবা, শুনেছিলাম, শ্রীক্ষেত্রে এসে রান্নাবাড়া ক'রে 

খেতে নেই। 

হদেব। তাই বটেমা! কিন্তু আমরা৷ পুরীর বাহিরে আছি, 

এখানে সে বন্ধন নাই । 

| পদ্মাবতী সহ প্রস্থান । 

পঞ্চম গভপঙ্ক । 

সমূদ্র-তীর। 

দ্রুতপদে জয়দেবের প্রবেশ। 

জয়ধেখ। প্রভু; প্রভু,অনস্ত জগতে তুমি ছড়িয়ে র'য়েচ। জানি না-- 
কত বুহৎ তুমি, তাই তোমার ইয়ত্তা হয় না। জানি নাস্পকত 

ক্ষুদ্র তুমি, তাই জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণুতেও প্রবেশে সমর্থ 
হ'রেচ। ্র যে--এী যে আমার পুরুযোত্তম শ্রীমন্দিরের মধ্য- 
ভাগে উপবেশন করে শন্দির হিরপ্য ক*রে রেখেচেন। 

পরাশর, চল, ঢল, গ্রভৃকে আমার রচিত ললিত মধুর গীত- 
গোবিন্দ শুনিয়ে আদি। কৈ পরাশর! দাঁও, আমার গীত্ত- 

গোবিনের পাঁগুলিপি দাও । 
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পরাশর। প্রভু, এই নিন, আপনার জন্গু-উখিত পুত 
প্রত্রবণস্বরূপ, পবিত্র গীগোবিন্দের পাঞুলিপি। চলুন প্রভু, 

আমিও প্রভুর ধাহ্ত মহাপ্রভুর মন্দিবে গিয়ে পতিত আত্মার 

পবিত্রতা সাধন করিগে। 

জয়দেব। তবে পরাশর, চল আর গাও, যদি আপন আত্ম 
পবিত্রতা চাঁও, তবে আজিকার মধুর কোমল উধাঁয় “ঝা 

নব মুকুপিত নূন গীত--সেই শ্লোক - সেই, 

রতিলুখসাঁবে গভমভিপারে মদনমনোহর বেশম্, 

ন কুরু নির্জু্ঘনি গননবিলম্বনমন্থদর তং হৃদয়েশম্ 

গাঁও, পরাণর গাও । 

নেপথ্যে উড়িয়ারাখাণবেশী কঞ্ । গীত 

্ীবৃঞ্ক।  রতিন্খমাবে গতমভিসাবে মদ্নমনোহর বেশম ও 

ন কুক নিতম্থিনি গমনাবিলম্বনমনুমর তং হৃদয়েশম. | 

জয়দেব। পরাণর ! পরাঁশর ! কি শুনি, কি শুনি,কি-অতত- 

পুর্ব ধ্বনি! শোন, শোন, আমার রচিত শোক কেঞন 

করে ? আজ প্রভাত-রচিত আমার নৃতন গীত প্রচাঁর হ'ল 

কিরূপে পরাশর! 

পরাশর। বৌধ হয়, প্রুর পূর্ব মূহুর্তের উচ্চারণে কোন ্তিধর 

গায়ক এ পীষুষ-ধাঁরা সংগ্রহ কঃরেচে। 

জন্নদেব। অদ্ভুত, অদ্ভুত, অতি অদ্ুতৃ। কে সে শ্রুতিধর গায়ক? 

বরগীয়,কঠধ্ঠনি ' দেখ -পরাশর, পৃ ! 



১০০ জয়দেব । [ তৃতীয় অন্ক। 
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উড়িরারাখালবেশী স্ত্ীকৃষণের প্রবেশ । 

গীত 

কি এস নর 

রতিহ্খমারে গতমভিসাবে মদণমনোহরবেশম, 

নকুরঃ নিতষিনি গমনবিলম্বনমনূলর তং হদয়েশম, | 

ধীরমমীরে যমুন।ঠীরে ব্নতি বনে বনমালী, 

পীনপধে(ধর পরিনরমর্দিনচঞ্চগকরযুগশলী || 

[বি। একি, একি, শ্লোকের শেষ চরণ এ শ্রতিধর বাঁলক 
কিরূপে সংগ্রহ করলে পরাশর ! 

পরাশর। আশ্চর্য্য প্রভূ, ও যে রাখাল ছেলে! 

জয়দেব । রাখাল বালক! রাখাল সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ ক'র্চে ! 

আরও আশ্চর্য, স্থির হও, শোন, আরও শোন। 

ভ্রীবধ। নামযমেতং কৃতসঙ্কে তং যদয়তে মৃদু বেগুম, | 

₹৪মগ়ুতে ননু তে তন্দঙ্গতপবন)লিতমপি বেণুম,॥ 

পততি পশ্গত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কি তভবছুপব[নম২ 

রচয়তি শয়নং সচকিতনখনং পঠ্ঠন্তি তব পগ্থ(নম,। 

মুখরমধীর" ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিধ কেলিযু লোলম,। 

চল সথি কুগ্ধং মতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম, || 

| প্রস্থান । 

জয়দেব। আর শুন্তে দিলে না, বীণার স্বর সু অনত্তে গিয়ে 
মিশিয়ে গেল! প্রকৃতির চারিপার্থে যেন । সেই ঘরের, 
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প্রতিধ্বনি । গীতের প্রতিবর্ণ যেন বঙ্কাঁরে বঞ্কারে বেজে উঠে! 

পরাশর ! পরাঁশব ! অহসঙ্কাম্ঘ চূর্ণ হয়েচে। ভেবেছিলুম, 

আমিই গীতগোবিন্দের রচয়িতা । প্রাণের কথা প্রাণের 
গোবিন্দকে দিয়ে পরম আীতি লাভ ক*ব্ব। নব গীত নব্- 

নটবরকে শোনাব। তা নয়, তা নয়, এ পুবাঁতন প্রাচীন %:১ 

সামান্ত রাখালেও জানে । দামোদর দর্প চূর্ণ কারী, ॥, 
অহঙ্কার ক'রে যাচ্ছিুম, অহঙ্কার চূর্ণ হ*য়ে গেল। রী, 

আর কেন ছার গীতগোবিন্দের পাঁজুলিপি বহন করি?" 

আর কি নিমিত্তই বা কোন্ হস্তে চর্বিতি পদার্থ ল/য়ে রর 
শ্রীমন্দিরে গমন কবি। না, যাব না, আঁব এই গীতগোবিনেন 

নামও মুখে আন্ব না এই সমুদ্রের নীল লবণাক্ত সলিলে 

গীতগোবিনের অস্তিত্ব বিনুপ্ত হোক্। গ্রভু। প্রত! আমি 
ঘোর মহাঁপাঁপী। (সমুদ্রে অবতরণ )। 

( দরদরধারে অঞ্পতন, পতিত অশ্রু হইতে সহস! 
কনকপক্পের উৎপত্তি, গীতগোবিন্বের 

পাওুলিপি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ । ) 

নেপথ্যে-_শ্রীরুষ্ণ। জয়দেব ! রোদন সম্বরণ কর, তোমার অপূর্ব 
গীতগোবিদ্দ উচ্ছিষ্ট বাঁ পুরাতন নয়, নিত্য পবিত্র; নিতা 
নৃতন। যত দিন স্থষ্টি থাকবে, তত দিন তোমার এই গীত- 
গোবিনোব পবিত্র গাথা সাধুদিগের পধিত্র হৃদয়ে চ্দনাক্ষরে 

লিখিত থাকবে । জয়দেব! তোমার গীতগোধিন্ব কখন 

পুরাতন হবে ন1। 



& 

১০২ জযদেব। [ ভূতীয অঙ্ক। 
ডঃ 

জয়দেব। হায় হায়, প্রভু, কি কণব্লুম, তোমার লীলা কিছুই 

বুঝতে পাব্নুম না! হায় হায়, আমার সাধের গীতগোবিন্দ 
সমুদ্রজ” ভাসিয়ে দিলুম। (রোদন )। 

( সমুদ্রবক্ষে গীতগোবিন্দ বঙ্গে লইযা গরীগৌবাঙ্গ- 
মূর্তিব আবির্ভাব, অগ্র স্যষ্ট পদ্ম- 

সকল গৌবাঙ্গেব পাদপদ্ধে 

| মীলাকাঁরে বেষ্টন। ) 

এ্গৌরাঙ্গ । ভাবুক ভক্ত বে, 
অমৃধিব তর উচ্ছাসে, 

নাহি যাঁর ভেসে 

ীতগোবিন্দেব তোর পূ পাঁগুলিপি। 
এই" ধ্দখ বক্ষে বেখেছি যতন 3 

ইন্থাবি কাঁবণে ধবিয়াছি তার্জি কৃ্ণৰপ-- 

শ্রীগৌবাঙ্গনূগ, 
যেই রূপে কয়েক শতাব্দী পরে-_ 

নদীয়ায় হ'য়ে লীলা-আবতাব, 

করিব এ প্রেমেব বিস্তার, 

দ্বারে দ্বারে ছড়াইব এই গীত-নুধা, 

ৃঁ ভব-ক্ষুধা মিটিবে যাহায়। 

পরাশর। প্রভূ, প্রভু, স্বপ্ন দেখচি । এ দেগুন, অনন্ত অকুল 

বিশাল সমুদ্বক্ষে দয়াময়েব মনোমোহন মধুর নবীন মুণ্তি! 

্ দেখুন, আপনার শ্রীহস্তলিখিত পবিত্র 'গীতগোবিনের 
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পা পাতি পিসিবি সতী টিসি লি ৭৯৮৪৯ পাটি লিন লাস লাস্ট রাউিতাছি লি পািতাস্ীসটি লি তি লাশ ৯িতিসি সিল লাউ পালটা পাস সি 

পাগু)লিপি। এ দেখুন, আপনার পৃত অগ্রপ্রস্থত অসংখ্য 

পদ্মপাশি প্রড়ব পাঁদপন্মে মুলাকাবে ঝেষ্টন ক'রেঁচে। প্রভু, 
জাঁনি না, কোন্ ভাগ্যে আপনাব সঙ্গলাভ ক/রেছিলুম । ধন্য, 

ধন্য পরাশব, তুমিই ধন্য ! 

জয়দেব। আব ধন্য পবাশন, আমিও ধন্য। গ্ভু আগ'ব, 

আমাৰ বচিত গীত বাঁখালবেশে গান ক'ত সভার 

গীতগোবিনেব পাগু,লিপি আপনাব বক্ষে সযত্বে ধারণ 

আছেন। দীড়াও, দাড়াও পভ! একবার শ্রীচবত 

বেণু গ্রহণ কণব্ব, একবাব প্র শ্রীপাদপন্মের রজ সর্বান্ 
লেপন ক*ব্ব। ( গমনোগ্যিত ) 

প্রীগৌবাঙ্গ । জয়দেব, আমা গ্লীমন্দিরে গমন কর। সেই 

স্থানেই আমাব এইভাবে ঈর্ণন পাবে। (জাম্তধ্ণান) 
জয়দেব। শুন্লে,শুন্লে পবাণব, চল, চল আর অপেক্ষা কর না। 

চল, মহাঁপ্রভুব পাদপন্মে একবাব গড়াগড়ি দিগে চল। জয় 

প্রভু জগন্নাথ ! জয় প্রহু জগনাথ ! 

[ বেগে প্রস্থান, । 
পরাঁশর । গীত 

কম্ছবলমলিনবিলে চনচুম্বনবিবচিতনীলিমরাপম 

দ্শনধসনমকণং তব কৃষ্ণ তনোতি তন বন্ুৰপমন। 

বপুবন্ুহরতি তব শ্মরসঙ্গ রখবনথবক্ষতবেখম্ 

সরকতশকলফলিতকলধোতলিপেবিব বিজয়লেখম।। 

[ প্রস্থান । 
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পথ। 

স্থদেব ও পদ্মাবতীর প্রবেশ । 

"1 দেখ.চিস্ মা পল্পা, প্রভুর প্রত্যাদেশে জয়দেবের সন্ধান 

ক'রে বেড়াচ্চি, কিন্তু অদৃষ্টের ফল দেখ., কেউ আর মহা- 

পুরুষের সন্ধান ব'ল্তে পার্চে না। এঁ নয়--কে ছটা সাধু 

আস্চেন! 

জয়দেব ও পরাশরের প্রবেশ । 

কে (তোমরা সাধু ছুই 'জন, 
ক্ষরে অঙ্গে ভান্থুর কিরণ, 

পাই মনে ভয়, না সধালে নয়, 
মতিমান, জান কি সন্ধান _ 

নগরের কোন্ স্থানে জয়দেবনামে পঙ্ডিত গৌসাই ? 
পরাশর | হে ব্রাহ্মণ ! সে সাধুরে তব কোন্ প্রয়োজন? 

স্দেব। নুচরিত সন্ন্যাসী "ধীমান, 
মহান্ উদ্দেশে এক, ফিরি জয়দেব আশে, 

প্রভুর আদেশে । 

জয়দেব। প্রহর আদেশে জয়দেব মাশে, 

কি উদ্দেশে ভ্রম দ্বিজ? 
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পরাশর। ফাঁর আশে শ্রান্ত হে ব্রাহ্মণ, 

এই সেই মহাজন তিনি ? 
নুদেব। এই জয়দেব? এই সেই প্রভাঁত-অরুণ? 

তরুণ যুবক ! প্রভূর সেবক তুমি, 

পাল” আজ্ঞা! তার, এই কন্যা কর পদ-দাসী | 

(কন্যার হস্তধারণ পুর্র্বক ) 

আয় ওমা, 

এই স্বামী তোর - 

নে মা, পদ-ধুলি। 

পরাশর। আহা, ম! যে সাক্ষাৎ ইন্দিরা । 

( পদ্মাবতী কর্তৃক জয়দেবের পদধুলি গ্রহণোদগ্বত ) 

জয়দেব। হরি হরি, এ কি বাঁল!, তব আচরণ, 

হে ব্রাহ্মণ, আমি ঝামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, 

ভিথারী বৈরাগী, আছে মান! দার-পরিগ্রহে। 

স্থদেব । কি করিব প্রভূ, প্রভূর আদেশ-_ 

একদিন স্বপ্নাদ্দেশ হইল আমায়, 

“দ্বিজরায়, যাঁও ক্ষেত্রধামে, 

জয়দেবনামে সুজন ব্রাহ্মণে-- 

দানি এস দাঁসী-কন্যা মোর ।” 

জয়দেন। অসম্ভব, অসম্ভব কথা, 

গাই ব্যথ! দ্বিজ,।তোমার কথায়, 

এ নিশ্চয৫৬ রি ছলন। তাহার। 



১০৬ 

মুদেব 

জয়দেব। 

জয়দেব । [ তৃতীয় অঙ্ক 

তুচ্ছ কীট আম, 
এ হেন ছলন ফোর সনে সন্তবে কি প্রত! 

গ্রভু-মাজ্ঞা৷ শিরোধার্ধ্য মানি, 

দ্বিজঢুড়ামণি, পাণিন্ু আদেণ তার, 

কর্তবা তোগাব, তুমি সাঁধঃ। 

রহ ওমা, স্বামী-পাশে! 

রমণীব সাঁর ধর্ম স্বামী-সেব__ 

পাল? সযত্নে । 

কায়মনে দ্ধমী-পদ কর পুজা । 

| প্রস্থান 
হে বার্দণ। যেও না, যেও না, 

'ফ”র না ছলনা, ফেল না ফাপরে, 

ল'য়ে যাও ঘরে দুহিতা-রতন। 

নহে কদীঁচন উচিত এ হেন নীতি । 

যাঁও সতি, পিতাব পশ্চাতে, 

ভিখারী সঙ্গেতে কিবা আছে ফল? 

অশ্রজল হবে সাব, 

সুবর্ণ শবীরে ঘটিবে বিকার, 

অন্ধকার হেরিবে সংসার, 

হাহাকাঁরে ব'বে তপ্ত শ্বাস, 

আপনার সর্বনাশ কেন আহ্বান কমলে ! 

যাও চ'লে, সবিনয়ে করি নিংবন। 
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পন্মা। (ন্বগত ) নারায়ণ, বাকৃ-শক্তি দ[ও,. 

জয়দেব। 

পরাশর। 

জয়দেব। 

পরাশর। 

জয়দেব । 

পরাশর । 

জুয়াও হে প্রতু, স্বামীরগ্উত্তর। 

পরাশর, নির্বাক ললন1 ; 

ছলন। বোঝ না, ব্রাহ্মণে ফিরাও, 

কন্যা তার দাও, 

নৈলে হবে হিতে বিপরীত, 

গাহিবে কুগীত, বৈরাগীর কামিনী-লালসা, 
ভোগের পিয়াসা বিহিত না হয় কভু.। 

প্রন । প্রভূব আদেশ। | 

পরাশর, দীন-আঁজ্ঞা পাল সযতনে, 

কিরাও ত্রাহ্মণে, বিপ্দৈ আমায় কর পরিত্রাণ । 

প্রভূ ! মা যে সাক্ষাৎ কমলা! 

আপনি আগত দ্বারে, 

কেমনে ফিরাব তারে ? 

ফিরাঁও সে দ্বিজে, একি আচরণ ? 

সাধু-বীতি লজ্বে কেন সে ব্রাহ্মণ? 

অৰ্টন ঘটিবে বিলম্বে । 

প্রভূ-আজ্ঞা-_অলজ্ব্য দাসের। 

[প্রস্থান । 
জয়দেব । যাঁও বাল, করি অনুরোধ, 

বোধহীনা হয়ে] না স্থুশীলে ! 

»সরলে বেজাুলিগ্যরে রর নিমন্ত্রণ? 



পল্পা | 

জয়দেব। 

পল্পা । 

জয়দেব। 

পদ্মা 

জয়দেব । [ তৃতীয় অগ্ক। 

রঙ্জুত্রমে ভুজঙ্গ ধারণ কেন কর? 

নিজশক্তি কি আমার প্রভূ! 

পিতা দান করিল আমায় প্রভূ-পায়, 

কি উপায় আছে নাথ, বিক্রীত জীবনে? 

তোম1 বিনে এ দাসীর.আল্ছু কিন্তী গতি ! 

পদ্মাবতী কোন্ শক্তি ধরে বিনা ও চরণ? 
অহো, হরি হরি-- 

চিন্তামণি কি চিন্তায় ফেলিলে আমায় ! 

এ ত নয় বিহিত বিধান! 

স্থলোৌচনে ! কর প্রণিধান, 

ব্রহ্মচারী আমি, 

নারীসঙ্গে ব্রহ্মচর্ধ্য যাবে__ 

গাহিবে কুযশ লোকে । 

নারীসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য যাবে, 

একি প্রত, স্বামীর বচন? 

মনু ত ব'লে না তাহা-_- 

যে মন্ুর মতে হিন্দুধর্ম আজ দশবিধি ১লে। 

বিদুষী রমণি, শাস্ত্রতর্ক অতীব জটীল, 

বিমল সলিল যথ। পঙ্কিল সরসে। 

ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে নানা মার রয়, 

যায় অধিকারী-ভেদে আপনূ আপন নির্বাচিত পথে 

সে পথে কি অবলাঞ্জ নাহিক পায়? 
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জয়দেব। 

পুরুষের ধন্ম শুধু নারীর কি নাই? 
এ বিশাল হিন্দুধর্ম কীট,হতে পায় রাজেন্দ্র উদ্ধার, 

মহাঁপাপী হ'তে সাধু পার পরিত্রাণ, 
ত্রাণ কিহে গুধু নাহি কামিনীর ? 

এত কি অভাগ্য এ জাতির? 

গুণমণি, 

হিন্দুধন্মে শুনি, পতির শর্দেক জীয়া, 

ধর্ম-বিধি পতি-পত্রীসহ, এ কথা কি সৰি অমূলক ? 

তর্কে দুরে চলে যাই, 

নাই কিছু মীমাংসা তাহার, 
রুচিভেদে লভে শুচি মন। 

ধর্শ-ধন তর্কে নাহি ঘটে, 

সন্কট সময়, 

দীনবন্ধু, হও দ্রীনের সহায়, 
কামিনীর মোহে বসিয়াছি রসাতলে যেতে . 

[ দ্রুতপদে প্রস্থান। 

পল্লাবতী। নাথ, নাথ, দাসীরে ঠেল” না পায়। 

$পশ্চাৎ পন্মাবতীরপ্রস্থান। 



১3০ জয়দেব । [তৃতীয় অঙ্ক। 
আদা পিস্পিস্পিসপিসিলা সপ িপাস্পাস্ি পিস্পািলী সিপাশি শা শাস্তি শি পি পিপি তি 

( শুনতে দিগ্নাগণের আবির্ভাব ) 

দিগনাগণ। গীত 

ভুরি আর ছেড'না ক।লসোন।, কেন গ্তাম নাই কি জান! । 

চ'টলে ধনি চাদবদনী যায না যে হে সাম লান।। 

দেখেছ বাধার মানে, শির নোয়ালে এ চবণে, 

তাই খাল মানে মানে, বাদ সেধ' না নারী সনে, 

বার ঘার হে করি মানা ॥ 

( অন্তর্ধীন ) 

'রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেণ। 

প্ীুষ্চ। ব'লে যাও, ব'লে যাও রাঁধে ! সত্যি বলচি, আমার আর 

বিন্দুমাত্র সময় নেই। 

শ্রীরাধা । ব্যাপারগুলো কি ক'র্চ বল দেখি? 

শ্রীষ্চ। কেন, তুমি আমার ব্যাপারের কি দেখলে? 

শ্রীরাধা। : কি দেখলে ঝলে আবার হাস্চ ? | দিগস্থরে, নিরঞ্নে 

ত একেবারে যায় যায় হযয়েচে। কঠিন! এখনও তোমার 

পরীক্ষার শেষ হয়নি? টা 

প্রীরুষ্ণ। পরীক্ষা! কি! ঘটনার আ্োতে ঘটনা চ*লে আম্চে। 
তুমি'ঘটনার আোতের বেগ কি কমিয়ে দিতে বল? 

শ্রীরাধা। ঘটনার শ্বোত কি, নিরঞজনকে থেজুর কাটাক্স বিধিয়ে 
কীটাবনে ফেলে দিয়ে? দিগন্বরেকে পথের মাঝে অথান্তনে 

ফেলে 1/এই কি তোগার ঘটনারু্হান ইসেয বক্ষে 
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এ দিকে জয়দেবের জন্তে তেপান্তর মাঠে গিয়ে ছুধ যোগাড়, 
কণব্তে পার, আর সে হস্তভাঁগাগুলোকে কি এক্টু 

মুখের মিষ্টি দিতে পার না 2 

শ্রীকৃষ্ণ । কেন, কেন রাধে! এই ত তাঁদের আমি পথ দেখিয়ে 

দিয়ে আস.টি। 

শ্রীরাধা। পথ? খুব পথ দেখিয়ে দিলে, আগে কাটাবনে ফেলে 

দিয়ে ত 2 

শ্রীরুঞ্চ। তাত তুমি আমাঁকে এত গঞ্জনা দিতে এসেচ কেন? 

তুমিই ত তাদের দেখলে পার। 

' শ্রীরাধা । তা বেস, যেমন নিজে, তেমন কিনা? আমি তেমন 

বয়স্থা মেয়ে পদ্মাকে পথের মাঝে ছেড়ে দিয়ে চলে আসি, 

কেমন ? বেস-_বুদ্ধি বিবেচন! ? 

প্রীকৃষ্ণ। আর আমাকে বা তুমি কি বল? আমি কি এক মুহূর্ত 
স্কির আছি ? 'এই ছুনিয়াটায় আমায় ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। 
কার ঘরে চাল নেই,তার চাল যোগাচ্ি ) কেট বিগ্রদে পণ্ড়ছে, 

অম্নি তাঁর কাছে ছুটে যাচ্চি; কেউ চোখ বুজে সংসারের স্ব 

জিনিষ ছেন্ডু আমাকেই চাঁচে, তার কাছে তার মনের মত 

হ'য়ে দড়াচ্চি। আমিও ত আঁর পারি না, খাটতে খাটুতে শেষ 

হয়ে গেলুম। 

শ্রীরাধা। যদি কষ্টই বোধ হয়, ভবে এ সব খেলা খেল কেন? 
সোহং হ'য়ে চুপ ক'রে রসে থাকলেই, গার। .তাতে ছুদিক 

টে ও নি ক, জার রাধাকেও চোখের জল 
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ফেল্তে হয় না। হাপরে বৃন্দাবনে খেল! থেল্লে, আবার 
..কলিতে সেই প্রকট খেল! ভক্তের কাছে খেলাবার সাধ হল। 

| রং ধলৌককে বল, মায়! ত্যাগ ক'র্তে, কিন্তু নিজে মায়াময়, আপন 

গ্মায়ায় আপনি তুলে যাও। যদুনা-কুল তুল্তে না পেরে 

অজয়ের কূলে এলে। বৃন্দাবন তুল্তে না! পেরে কেন্দুবিন্ 

গ্রাম ধরলে! থা শ্রীদামকে তৃল্তে না পেরে জয়দেবকে 

থা ভাবলে । আবার রাধার*্উপর অপার দয়া বলে পদ্মাকে 

রাঁধার অংশ ক'রে প্রায় পাঠালে ! বলি, এ ঘব দোষ কার? 

্রীষ্জ। জব কথাই ত কল্পে, কিন্তু একটা কথা যে তৃল্পে? 

শ্রীরাধা। কি বল দেখি! অনন্তময়ের অনন্ত খেলার যে অন্ত, 

নেই, ব'ল্ব আর ক'টা! 

শ্ীষ্ণ। আবার নিজের মাহাম্ম্য প্রচার ক'রবার জন্ত শীক্ত 

লক্মণদেনকে বৈষ্ণব কণর্লুম । 

শ্রীরাধা। ওমা,ওমা, তাও মাবার হয়েছে নাঁকি ? তাঁকেও ফাঁদে 

” ফেলে? তবে বেচারির এবার রাজপাট যীয় আর কি? 

'কৃ্ক। এখন এই পর্যন্ত ভাল। 

শ্্ীযাধা। এক্ু থাক না। 

শ্রীকচ। থাক্বার কি উপায় আছে? শুনচ' না কোলাহল? 

শ্রীরাধা। কোলাহল ফিসের? 

শ্রীক্চ। রর্ণনায় কেন, চোখেই দেখবে-উল। 

শ্রীরাধ। তবু ভাল, কাছে রাখলেও বাচি। 

টইভয়ে/ টি । 



সপ্তম গর্ভাহ | 

পাণ্ডাথণ আসীন । 

জয়দেব, পদ্মাবতী ও পরাশরের প্রবেশ |. 

জয়দেব। ঘছ আশায় এসেচি বাবা, আশায় বঞ্চিত ক"র না, 

দুর হ'তে এসেচি। মহাঁপ্রতৃকে দর্শন না ক'রে কিছুতেই 
আর চিত্ত স্থির হচ্চে না । পরাশর, পরাশর, প্রভূর পাপ : 

দেখাও, নতুবা জীবন যাবে । রি 
৯ম পাণ্ডা। আরে, আরে, লোকুটা কি মূরখ! যা, যা, এইখিনি-- 

আউ দর্শন হবিনি। সন্ধ্যার পর আসিবু) যদ ষা, সার 
পর আপিবু। 

পরাশর। হরিতক্ত পাঁগাগণ,দেখচ না,সাধুর কি অবস্থা উপ 

হ?য়েচে? এ স্থানে হরিতক্কের প্রাণ বিয়োগ হ'লে -ক্ষেত্র- 

মাহাত্ম্য একেবারে যে লুপ্ত হবে, তোমার! যে একেরাষৈ 
কলক্ক-সাঁ?ীতে ডুবে যাবে! মা, প্রভু আপনাকে প্রত্যাখ্যান... 
র'রেচেন, তবে কেন এখানে এলেন ? আপনাকে দেখলে 

প্রভূ বিরক্ত হবেম। 

পল্পা 1. বাঁবা, 'যেখানৈ কায়া, সেইখানে ছায়] $ যেখানৈ প্রভু, 

লেইখানেই দাসী, তিনি আমার ত্যাগ কঃল্লে,.আমার গতি 
০১০০ | 
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জয়দেৰ | পরাশর ! যাব,যাব, এ যে মহাপ্রভু আমায় দর্শন দিবার 

জন্য শ্রীমন্দির হ'তে কর-সঙ্কেত কণ্র্চেন। এ যে তার 

অজশ্র করুণা-বারি সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করে আস্চে। 

জগবন্ধু! দীনবন্ধু ! যাচ্ছি, যাচ্ছি । 

পাণ্ডাগণ | মার শড়াস্ু,সমিন্তিষক্কি বাহার করি দাঁও, মার শড়ান্কু, 

মার শড়াঙ্কু। (প্রহার ) 

পল্মা । মের” না, মের* না, প্রভৃকে আমার মের' না। প্রভুর 

গাত্রের এক একটা আঘাত আমার বুকে শেলাঘাত কঃর্চে। 

পায়ে ধরি, আমাকে মার--আমাকে মার, আমার প্রভুকে 

ছেড়ে দাঁও। 

পাঁগাগণ । চলি যা, চলি য1--( প্রহার ) 

জয়দেব । ইচ্ছাময়, যত পার প্রহার কর। বুঝেচি, এখনও এ 
মহাপাপীর পাপের ধ্বংস হয়নি। দয়াময়, প্রহার-পীড়নে 

মহাপাঙ্পর প্রায়শ্চিত্ত করাও। কর, কর, আরও প্রহার কর। 
প্রতু জগন্নাথ! দর্শন দাও, দর্শন দাও । 

পঞ্লাশর | শীঘ্র দ্বার ত্যাগ কর। সাধুর প্রাণে ব্যথা দিও না। 
প্রবল বন্যার গতি রোধ করে, কাব্ সাধ্য । 

পল্পা। আন, আয, পাপ-চক্ষে এই দেখবার জন্যই কি 

প্রাণেশ্বরের অনুগামিনী হ'য়েছিলাম? মার, মার, আমাকে 
মার, কিন্তু প্রভ্রকে আমার মের, লা! দয়াময়, অন্তর্ধামী 
জগন্ধাথ ! তোমার পবিত্র স্থানে এই পৈশাচিক দৃষ্ত ! ভক্ত, 

প্রহলাদকে তার উৎগীড়ক গাষও শিার হর ৩-িদধার 
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ক'রেচ, অগ্রিকুণ্ডে ভক্তে রক্ষা! ক'র্তে কোল পেতে ব,সেচ, 

মদমত্ত হস্তীর পদতলে শুয়েচ, তঁবে'আজ এই কঠোর দৃশ্য 
কিরূপে দেখট প্রভো । বাব! ! কাষ্ঠ মৃত্তি ধারণ ক'রে কি এত 
কঠোর হ'য়েচ? হা কঞ্চ! হা প্রন জগন্নাথ ! (মুক্ছ1) 

বেগে দিগন্বর ও নিরঞ্জনের প্রবেশ । 

দিগম্বব। ওগো বাবাঠাকুর! এ যে আমাদের বাবাঠাকুর। 

পাণ্ডাগুলো মাব্ছেক্ বাবাঠাকুর! কি করি, আমার 

বাবাঠাকুরকে মাবছেক্ ! বাবাঠাকুবকে মারছেক্! 
নিরপ্রন। কি, কি-দিগন্বর, আমার জয়াকে শালার! মার্চে? 

মাব্, মাব্, মার্ দিগন্ধরে, জয়ার জন্তে প্রাণ দোব আয়। জয়া, 

জয়া, আয়-_-আয় ভাই, কি ক"র্তে হবে বল্। 

দিগম্বর। বাঁবাঠাকুর, বাবাঠাকুর, চাকরটাকে হুকুম দীও 

বাবাঠাকুর, বেটাদের আমিই দেখে লুব। 

পাণ্ডাগণ। খুব মার, মাবি মারি কিরি মারি পক! । 

( গ্রহার নিরঞ্জন ও দিগ্বরের মৃচ্ছ1 ) 
'অঙ্গমেব। প্রত জনন্নাথ ! দাও দরশন! 

ইথে নাহি খেদ সনাতন! 
পিতা নন্দ মাত! যশোদায়-- 

দ্বারী-হস্তে করেছ নিগ্রহ, 

অনুগ্রহ করেছিলে শেষে, 

শেই মত দেখা দাও এসে! 
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হরি ! বক্ষে ধরি--- 

ভক্তি-প্রেমনবনী এনেচি, 

তক্ত-উপহার লহ দয়াময় ! 

কত সয়, আরে! কত বাঁকী ভক্তের পীড়ন ! 

যায় প্রাণ, যায় প্রাণ, দাও দেখা! (মৃচ্ছা। ) 

পাঁগাগণ। কি রে শড়া। হেইচি ত? যেমক্তি কাম করিছুন্তি, 

মেমতি ফড়, পাইছন্তি। 

লন্মণপেন, অরুণ ও উড়িষ্যারাজের প্রবেশ । 

লক্ষণ। একি, চারিদিকে যে রক্তত্রোত চলেচে! সংঘাতিক 

আঘাত! কোন্ ছূর্ভাগ্য “এরা? এদের প্রতি এরূপ নিষ্টুৰ 

অত্যাচার-+সদাশয় পুবীর রাজার ভয়ঙ্কর কলঙ্কের চিত্র! 
'ক্ষণা। মরি মবি কে তুমি জননি? 

জ্বানহার! ধুলিবিলুন্ঠিতা ! 
হেম-অর্গ বিবর্ণ কালিম, 

বেত্রাঘাত চি দেহে উঠিছে ফুটিয়া ! 
কে বে হেন নির্দয় কষ্টিন মমতাবিহীন ! 

শ্রীঅর্ধে মা তোর করিল আঘাত ? 

ব্যথ! তার হ'ল মণ পরাণে? 

দেখ রাজা, দেখ চেয়ে করুণ নযননে-_ 

অবলার দশা! 

ন্ ঘযয পাওাগণ! প্রভাস রূলি কর.জহঙায। 
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এইরূপে কর হরি-প্রেমের বিস্তার ! 
কেন মা আসিলি তুই মায়াশৃন্টনিষ্ঠুরের দেশে? 
আয় ওমা, আয় বুকে আয়, 

নিয়ে যাই তোরে সেই দেশে 

যথা নাই হেন নির্মমতা ঘোর নিষ্ঠুরতা ! 
যতন-সেবায় বেদনা যন্ত্রণা ক'রে দিব উপশম। 

উঃ-রাজা। মার্জনা করুন, মার্জনা করুন! ক্ষমা ভিন্ন এ 

দুর্বৃত্ত উড়িব্যারাজার এ সংসারে আর দ্বিতীয় প্রায়শ্থিত্ 
নাই। 

ুশ্বণ। একি ! এই মহাপুরুষকে যে আমি চিনি বলে অনুমান 
ক'র্চি। পরিচিত মুখ বলেই ত বোধ হচ্ছে। অহো 
হো, ম্মরণ হ'য়েচে, ইনি যে সেই চণ্ডীগুরের মা তারা- 

দেবীর মন্দিরের শিক্ষা-গুরু-_রাজা লক্ষমণসেনের শিক্ষা 

গুরু জয়দেব ! গুরু! গুরু । আজ আপনার এই অবস্থা ! 

রাজ! লক্ষণসেনের শিক্ষা-গুরুর আজ এই মবস্ত। ! যাঁর বাক্যে 
তাঁর! মা আমার মত হতভাগাকে ত্রাণ কঃর্বার জন্ত চক্ডি 
মদনমোহন মূর্তি ধারণ ক'র্লেন, মেই বাকৃসিদ্ধ মহাপুরুষের 
আজ প্রভুর মন্দিরে এসে এই দুরবস্থা! গুরু! গুরু! 

গাত্রোথান করুন। অধম শিষ্য আজ পদে ধ'রে" কাদ্চে! 

রাজ! । রাজ1! আপনি আমার দীক্ষাণ্তর, আর এই প্রত 
আমার শিক্ষাণ্তরু। হে গুরু! আজ আপনার রাজত্বে-. 

মাপনার মন্দিরে লক্ষমণদেনের শিক্ষা-গুরুর অবস্থা দেখুন ! 
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উঃ-বাঞ্জা কি দেখবো, আমার মহাপ্রভুর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা 

দেখুন। প্রভূ! প্রভু! , 

ক্ষতাঙ্গে জগন্নাথের আবির্ভাব । 

জগন্নাথ । রাজা । রাজা! 

হের হের তব দ্বারে আমার হুর্মতি ! 

ভক্ত-অঙ্গে যত ক”রেচে প্রহার, 

তত প্রাণে বেজেছে আমার ! 

দেখ দেখ--মম অল রক্ত ঝরে! 

নিজ হিত যদি চাও-_ 

শুশ্রুষ! সেবায় তুষ্ট কর সাধুবরে। 

এঁকতান বাদন 
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মি অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভা্ক। 

স্থদেবের গৃহতপ্রাঙ্গণ। 

দেবের প্রবেশ । 

স্াদব। নীলাচলের সমুদ্রের জলে প্রতিমাখানি ভাঙিয়ে দিয়ে 

এলুম। নিরঞ্ঁন হ'য়ে গেচে, এখন শান্তি-জল নিতে হবে! 

কিন্তু হায়। এ মকু-সংসারে শান্তি আবাব কোথায় 2 এক- 

মাত্র পত্বী আর কন্ত!, আর এখন কন্তার কথাই বা বলি 

কেন, মে শ্সেহ-প্রতিমার কথাই ত ব+ল্ছিলুম, নিরঞ্জন 
দিয়ে আস্চি। 

অদূরে উন্মাদিনী স্থমতির প্রবেশ ।' 

স্বমৃতি। একি--কি হল। আমাব বুকের পন্মা কোথায় গেল ১ 
কে কেড়ে নিয়ে গেল৷ ডাকাত-ডাকাত, নিষ্ঠুর পাষাণ, 
এ তোরি কাজ! এ তোরি কাজ। তুই আমার কহাব 



জয়দেব । [ চতুর্থ অন্ক। 

ছি'ড়ে নিয়েচিন্? এই ছি'ড়ে নিলি! ফিরে দে, ফিরে দে, 

তোর হাতে ধার, তোর পায়ে ধরি, দে--দে--আমার পন্মাকে 

ফিরিয়ে দে। (পদধারণ) 

স্থদেব। ন্নেহ-কাঙালিনি! স্থির হও! সত্যই বলেচ, আমি 

দস্যু! তবে আমার নিকট করুণ-প্রার্থনা কর কেন £ 

দাঁববহ্নি-_ভীমমরুভূমি_ উত্তপ্ত নীরস প্রপ্তরের নিকট জল 
যাঁ্জা ক্র্লে কোন ফল লাভ হয় কি? কর্তব্য--কর্তব্য ষে 

মহাঁসমুদ্রকে শ্মশান করেচে। চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু পাবে না, 

হদয়ে মায়া-মমতার অস্তিত্ব ছিল বলে জ্ঞান হবে না. জড়- 

পুত্তলিকাব মত প্রাণহীন হ্ৃদয় লঃয়ে দাঁড়িয়ে আছি মাত্র! 
সুমতি। ডাকাত রে, আমাৰ পন্নাকে তুই দে। 

স্ূদেব। বত .কীদ, যত অনুনয় বিনয় কর, কিছুতেই না, 
কিছুতেই না, যা হবার তা' হয়ে গেছে। প্রতিমার নিরঞ্জন 
হয়ে গেছে, এখন শান্তি-জল দাও স্থুমতি ! 

নুমৃতি। ওমা__সব ভুল হ'য়ে গেল। আমি যে পদ্মার জন্তে রান্না 
“চাপিয়ে এসেচি ! দূব ছাই-__-এখনি যে পন্মা আমার কৃষ্ণ- 
পুজা ক'রে এক পাশে শুকৃনো! মুখ নিয়ে ঈড়িয়ে থাকবে, 

যাই মা ! 

[ ভ্রুতপদে প্রস্থান । 

সদেব। “নীলাঁচলনাথ ! ভালই ক'রেচ, সংসার-বন্ধন সহজেই 

মোচন ক'রে দরিয়েচ ! এখন দীনবন্ধু! তোমার মণিচিস্তামণি- 

ধাম বৃন্দাবনে মামায় স্থান দাও, আর পাগলিনীকে যাম্ত 



[ দ্বিতীয় গভভাস্ক। জয়দেব । ১২: 

মেইখানে নিয়ে তোমার প্রেমে মত্ত কণর্তে পারি, তার 
শি দাও। সংসার-বাসনাগ্রিওনির্বাণ কর। 

| প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

কুটার। 

জয়দেব, পদ্মা, পরাশর, নিরঞ্জন ও দিগম্বর আসীন। 

জয়দেব। আজ প্রভুর অলজ্ব্য আজ্ঞায় তৌঁমায় গ্রহণ ক*রেচি 

পল্া! তুমি যথার্থই সতী। তোমার জন্য প্রভু আমার 

সংসার-বৈরাগী চির-দন্ন্যাসীকে গৃহী ক'র্লেন। ইচ্ছাময়ণ 
* তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। 

পদ্মা। প্রভূ, আপনার আশ্বীস-বাঁণী পেয়ে দাসীও ধন্ত হ'ল। 
আমি ধন-ব্য চাই না, কোন বসন-ভূষণ চাঁই না, . 
পুত্র কন্তাতেও আমার কোনি কামন। নাই ! আপনার 

চরণসেবাই এ দাদীর চরম লক্ষ্য। পরমদেবতা, আপনার 

পদসেবা ক'র্তে পেলেই দাসী স্বর্গমুখ জ্ঞান ক'র্বে। 



১২২ জয়দেব । [চতুর্থ অস্ক 

দিগম্বর। আহা, মা আমার সক্ষাৎ নক্ষমী ! বাবাঠাকুর যে এই 

নন্ধীকে নিয়েছেন, এতে বুঁবাঠাকুর গো, কি যে আনন্দ গে, 
তা ব্ল্তে লার্জু। এখন বাবাঠাকুর আমার দয় হলেই 
হয়, মাঠীকৃরুণকে তা হ'লেই আমরা কেঁছুলিতে লিয়ে যাই। 

নিরগ্রন। দিগম্বরে! বৌমাকে নিয়ে যেতেই হবে। জয়া, 
তাই, কেঁছুলি যাবার মত কর্। লক্ষী নিয়ে কেছুলিতে গিয়ে 

আমাদের কেঁছুলিকে পবিত্র কর্। 

জয়দেব । প্রভুবও তাই ইচ্ছা দাদা! তিনি যখন আমার 
সংসারী ক'বেচেন, তখনই বুঝতে পেরেচি, আমাকে এন্থানে 

রাখা আর তীর ইচ্ছা নয়। এখন কেঁছুণিত গিয়েই আমায় 
সংদার গাততে ছবে। তাই হবে, প্রভু, তাই হবে! তোমার 

ইচ্ছাই পুর্ণ হবে| 

দিগন্বর। বাঁবাঠাকুর গো, বাঁবাঠাকুর যাবেন বল্ছেক। এখনি 

মা জননীকে আমরা কেঁছুলিতে লিয়ে যেতে পার্ব। মা-জননি! 

দিগন্বরে তোর ছেলে গো । ছেলেকে কেঁছুলিতে গিয়ে নিজের 

হাতে রে'দে পায়েস পিঠে খাওয়াতে হ'বেক গো মাণজননি ! 

পরাশর। প্রভূ! তাহ'লে আজই কি কেঁছুলিতে খাবার জন্ত 
প্রস্তুত হ'বেন ? 

য়দেব। ষা! পরাশর, প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরুষোত্বমে 

আমার আর ক্ষণ মুহূর্ত থাক্বার ইচ্ছা নাই। এই জন্য 
এইক্ষণেই প্রস্তত হয়েচি। হা দয়াময়! কি খেলা! তোমার ! 

কিছুই বুঝতে দিনে ন!! পদ্মা, চল ! 



[ দ্বিতীয় গরাঙ্ক জয়দেব। ১২৪ 

নেপধ্যে। গীত | 

জয় মহাপ্রভু জগন্নাথ-দীনেষ্ী শরণ হরি । 

একি পবাশর। হঠাৎ প্রভুর নাঁমগীতি-কীর্ভন শোনা যাচ্ছে 

না? দেখ দেখি, গর] কে? 

পরাশর। দেখি প্রত । প্রভু উভিষ্যাধিপতি ও বঙ্গাধিপতি উভয়েই 
পাগাগণ ও নাগরিকগণসহ হরিনাম কীর্ভন ক"র্তে ক”র্তে 

উপস্থিত ৩চ্চেন। 

জয়দেব! ধন্য ইচ্ছাময়! এই ভাবছিলুম, উড়িষ্যাধিপতির নিকট 

অন্থুমতি গ্রহণ ক'রে তবে কে"ছুলিতে যাত্রা কগর্ব। অমনি 

প্রতৃ! ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাক্ষয় ক'রূলে ৷ হরিবোল, 

ছরিবোল হবি। 

উড়িষ্যারাজ, লক্ষমণসেন, নাগরিকগণ ও 

পাগাগণের প্রবেশ | 

উই-রাজ। মহাভাগ! 

দীন দীসগণ করে চরণে প্রণাম । . 

জয়দেব। *যাব রাজা, প্রভুর আদেশে 
জন্মভূমি কেঁছুলিতে এবে, 

করহ বিদায় দাঁন। 

উঃ-যাজ। জানিয়াছি প্রভু! প্রতৃর আদেশ-বাঁণী , 
তাই আমি আসিয়াছি বিদায় গ্রহণে প্রতূর চরণে। 

কিন্ত প্রভু, কীদে প্রাণ অনিবার, 



উযাদব । [চতুর্থ অঙ্ক। 

কি বলে বিদায় লব, কি ব'লে বিদায় দিব, 
- করিয়াছি পদে কত অপরাধ, 

কত প্রত করিয়াছ ক্ষমা, 

জাগরক নব আছে মনে। 

অহো, নিতান্ত অধম আমি, 

পেয়ে নিধি ন! চিনি হায়! (রোদন ) 

জয়দেব। নরমণি ! কর অশ্র সম্বরণ! 
নারায়ণ বাম মম প্রতি, 

তাই স্থান না গাইন্থ এ পবিত্র ধামে। 

কিন্ত মনে রবে অন্ুদিন; 

যতদিন রব এ সংসারে, 

অতিথি সকার বাঁজ', ভূলিব না তব। 

লক্মণসেন। করেছেন ক্ষম! প্রতু পুর্ব অপরাধ, 

জয়দেব। 

হৃদয়ে বিষাদ তাই, নাই এ দাসের। 

কিন্তু হে গোস্বামি, দীন আমি, 

চাই সদা দয়! অনুগ্রহ । 
চিরপ্রিয় জন্মভূমি বঙ্গভুমি মোর, 

সেই বঙ্গপতি তুমি রাজা, 

আমাদের চিরস্মরণীয়। 

দিগম্বর। বাবাঠাকুর এক্ডে, কের্মে যে বেলা বাড়চেক ৫ 

বাবাঠাকুর 1 বেশী রোদ উঠ্লে মা-জননী আমার কষ্টপাবেক 

জয়দেব । মহারাজ 1 করহ বিদায় দান, 



[ তৃতীন্ব গর্ভাঙ্ক । জয়দেব | ১২৫ 

আমি আমি । 

উঃ-রাজ। অন্ধকার নিরখি ভুবন, 

মহাত্মন্, কেমনে বিদায়-বাণী বাহিরিব মুখে ! 

পরাশর। মহারাজ, হরিনাম সংকীর্তন করুন, আমরা মহাপ্রভুর 

নাম শুন্তে গুন্তে পবিত্র ধাম হতে যাত্রা! করি। জয় 

মহাপ্রভুর জয়। 

উৎ-রাজা | সব মহাপ্রভুর ইচ্ছা! জয় মহাপ্রভুর জয়| 

মুকলে। জয় মহাপ্রতৃর জয়। 

গীত 
জগ্প মহাপ্রভু জগন্নাথ দীনের শরণ হরি। 

দীনের শরগ হরি পাতকী-শরণ হরি ॥ 

পাতকী-শরণ হরি, কাঙাল-শরণ হরি | 

কাঙালশরণ হরি, ভকত-শরণ হরি। 

ভকত-শরণ হরি, দীনে দয় কর বংশীধারি ॥ 

[ সকলের প্রস্থান । 

ভূতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

পরাশরের কুটির । 

রন্ধনরতা বিমল! আসীন । 

বিমলা। মিন্সে আমাকে এক্লা ফেলে চ'লে গেল। কারো 
স্বামী যায় হু'পয্রস! রোজগার ক'রতে,আর আমার স্বামী গেছে 
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আমাকে খোয়ার করতে! একবার এলে হয়, আম্তেই 
হবে। বিম্লী বাম্নীর পাতার কুঁড়ের এসে ঢুকতেই 

হবে । গুণের দেব্তার পীরিতের চেয়ে বিম্লী বাম্নীর পীরিত 
বড় কম নয়! সে নয় পরকালের, আব আমি নয় ইহকালের। 

দুটী +কালেরই ত পীরিত চাই। পরকালের বৈকু্ঠ আর 
ইহকালের বৈকুঞ্, এ ছুই একই কথা! । পরকাল বড় বলে 
ইহকালকে কেউ বড় একটা কেউকেটা ক'র্তে পারে না। 

গুণের দেবতা পরকালে স্থুখ-শান্তি দান করেন, আর পত্বী 

ইহকালে সেই সুখ-শান্তি দান করে। স্ুখ-শীস্তি দুটা জিনিষই 
ত ছুই কালেরই এক। যাক্ মক্কৃগে, মিন্সের জন্যে রান! 

চাপিয়েচি,এখন রাধিগে | মব্ মিনসে, তুই ত গুণের দেবতার 

' পীরিতে মজে পালা'লি, কিন্ত আমার তাতে কি হ'ল? তোর 

অভাবে ত বিম্লীর আর সুখ-শান্তি হলনা! । সেই ছৃবেল! 

ঘর-সংসারের কাজ, সেই তোর সন্ধ্যে-আহ্িকের ঠাই করা, 

আসন পাত, কোঁশাকুশি দেওয়া, ভাত রাঁধা,ভাতবাড়া॥তোর 

আবার বিছনা করা, কোন্টা ক'মেচে বল্? সবই ত ক+র্তে 
হ/চ্ে? আমি ত তোর কাজের কোনটা বাদ দিইনি। লোকে 

দেখে পাগল বলে! মিন্সে, তোর ভাতগুলো যখন তোর 

নাম ক'রে জলে ভাসিয়ে দি, তখন আমার কাজ আমি - 

ক'রচি বলে আনন্দ পেলেও মায়ার মনে কি হয় বল্ দেখি?. 

দুর নিমকহারাম মিন্সে ! তোর নিজের কাঁজটাই বড় হ'ল! * 
দীন! হীনা কাঙাপিনীর কথাট! আর মনে হ'লন| ? যাই, ওমা-- 
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এ যে বেলা যার বায় হ*লো৷ গো, এখনি মিন্সের সন্ধ্যাহিকের 

জায়গা! ক*র্তে ! 

মুড়ি খাইতে খাইতে পাঠশালার ছাত্রবেশে 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

শ্রীকৃষ্ণ । কি মাসি, কি হচ্চে? 

বিমল! । মর্ পোঁড়াবমুখো ছেলে, আঁবার জালাতে এসেচিন্ 

শ্রীকৃষ্ণ । পাঠশালায় যাচ্চিলুম, মনে ক্র্লুম-_-একবার মাসীর 

সঙ্গে দেখা করে যাই। তা- মাসি ত আসব! মাত্রই যে রকম 

করে উঠলো, তাতে এখনই পালাতে হয় দেখচি। ন! মাসি, 

আব আস্ব না, পালাই। ( গমনো্িত ) 

বিমলা । পালিয়ে যাবি কেনরে ডিউরে মুখপোড়া, এলি যর্দি 

যাবি কেন? আয়, আয়, বৌস্। এই আসনখানা পেতে 

দিচ্চি, বোস্। একটা গান গা । (আসন প্রদান) 

শ্রীকৃষজ। তোর এই ভক্তির জন্যেই ত তোর গাল থেয়েও আদি 

মাসি, তা না হ'লে-_ 

বিমলা। ও মুখপোড়া, অমনি পেয়ে কস্লি বুঝি! আমি ওকে 

ভক্তি করি ! অনামুখোর কথা শুন্লে মা! আসন, পেতে 

দিয়েচি কিনা, তাই ওর নাম ভক্তি করা হ'ল! আরে বোক। 

ছেলে! ওকে কি আর ভক্তি বলে? এ গেযন্তের ধর্ম, 

কেউ লোকজন বাড়ীতে এলে তাকে আগে বসতে দিতে হয়, 

নৈলে গেরস্থের পিতৃপুরুষর! এন্টর্রিহ অতিথিকে ব'দ্তে 
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মাথা পেতে দেয়। এ যে গেরম্থেব কাজের মধ্যে একটা 

কাঁজ। মুখে আগুণ! আমি ওকে তক্তি ক'র্চি ] 

শ্রীকৃষ্ণ । তুই যা বল্ মাসি, তোব কিন্তু ভক্তি খুব! 

বিমল! | মাঁব্বো পোড়ারমুখোর মুখে পাঁচ ঝাঁটা। আমার 

তক্তি খুব, আমার তক্তিতে উনি আসেন, আমার ভক্তিতে 

ভক্তেব ভগবান বাধ। পড়েছেন ! দেখ, ছোড়া, মুখ সামলে 

কথা ক”ন্। 

শরীক । তা -মাসি চটচিস কেন? তাই আমি নয় তের 
ভগবানই হ,নুম। 

বিমপা। ওরে মুখপোডা, তুই ভগবান হবি 7 নিপিতে ছেশাডা ! 

যাই, আগে মিন্সেব সন্ধ্যে-আহ্িকের যোগাড়টা ক'রে দিযে 

আসি, তুই ততক্ষণ বোস্। 
শ্রীকৃষ্ণ । ই! মাসি,মেসো কোথ। যে তাব জন্যে তুই সন্ধ্যে-আহ্ি- 

কের যোগাড ক'রে দিবি? তুই দিনই এই রকম ক'বিস্, 

ভাত বাীধিস্ঠ তাত জলে ভাপিয়ে দিন্, বিছনা ক"রিস্্, আবাব 

মেপোকে গাল দিতে দিতে ঘুমিয়ে পণড়িন্, তুই কি পাগল 
হ'য়েছিম্ নাকি? পু 

বিমল! । ওরে কম্বক্তা, তুই কি তার বুঝবি বল্? বিম্লী 
বাম্নী আসল কাজ ভুলেনি, তাই লোকেও বলে পাগল, আর 

ভূুইও ব'ল্ছিন্ পাগল! 

শ্রীকষ। ইহ! মাসি, মেসোর জন্যে তোর বুঝি মন কেমন 

করে, নয়? 
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বিমলা। তবে বে অভাগির বেটা, আব!র ডিউরেমি ধ*র্লি? 

দেখবি বিম্লীর ঝাঁটা ! 

শ্রীকৃষ্ণ । যদি তুই ঝাঁটাই মাব্বি, তবে আন্তে ব'লিস্ কেন ? 

বিমল! । মরণ আমাব। আমি গুঁকে আম্তে বলি! 

শ্রীকৃষ€্। বলিদ্ না? 
বিমলা। কখন বশ্পম? 

শ্রীকৃষ্ণ | গাল দিযে ! 
বিমলা। মুখপোড়া ডিউরে দেখচ 2 

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যি মাসি, তোর গাল আমায় বড় মিষ্টি লাগে । 

বিমলা। এ অনামুখো ছেলে কে গো! 2 জগতেব সব লোক আমাৰ 

কথায় ৮*টে যায়, আর এ মুখপোড়া আমাব সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ! 

কৃষ্ণ । সাধ বরে ঘোরে ? কেমন মিষ্টি গাল । 
বিমলা। আরে পোড়ারমুখো, গাল কি মিষ্টি? 

শ্রীকৃষ্ণ । তবে কেন মাসি,তোর বাড়ী না এসে থাকৃতে পাবিনা ? 

বিমলা। এ কথা কিন্ত বড় মিষ্টি! বুঝি সেই জন্যই তোঁকে 

ভালবাসি । 

প্রীক্। আমিও তাই আমি। মাসি, আজ বুঝি মেসে৷ আস্বে। 

বিমল । আবাব নষ্টামি সুরু ক'ব্লি পোড়ারমুখে ! 

( নেপথ্যে মুদ্গ-বাদ্য ) 

শ্রীকৃষ্ণ । রী মাসি, শোন, মেসে! গান ধ'বে আস্্চে ! 

বিমা । অ।- ন্ তাই তরে মুখপোড়া, তোর কথাই যে সত্যি 
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হল দেখচি! তবে আত দেখি ! আজ তোর ভাগ্যে অনেক- 

গুলো মোয়া আছে, দেখচি। ওমা, বলতে বঝল্তে যে 

এসে গড়লো গো! আয়, আয়, মিন্সে, আয়! 

(শ্রক্ষ্ণের অন্তধণন ) 

এতদিনের পর ঘর দোর বলে মনে পড়েছে ! 

পদ্মাবতী, জয়দেব, পরাশর, নিরঞ্জন, 

ও দিগন্বরের প্রবেশ । 

বিমলী। ও মিন্সে, এতদূর ! একবার মুখের একটা কথারও 

গ্ত্রী হ'লুম্নি ৪ মরুক গে, তুই না কথা ক'স্, না ক'ইলি; 

কিন্তু দুঃখ রৈল, বিম্লীকে তুই চিন্লি না, নাই চিন্লি, কিন্ত 

বিম্পা আমল কাজ ভূণে না। এক্টা প্রণাম করি, তোকে 

দেখি, তারপর তোর কাজ তুই ক'রে যা। (প্রণাম ) 

জয়দেব। পরাশর ! সাধবী-পত্বী সনে কর সম্তাষণ। 

পরাশর ' কেন সাধ্বি! হও ক্ষুন্নমনা ? 

নও হীন তুমি-_নারীকুলে লক্ষীস্বরূপিণী, 

স্বামী আমি--এস প্রিয়ে, 

লও মোর প্রিয় উপহাঁর--““হরিনাম" 

মনস্কাম যাহে হইবে পুরণ। 

(বিমপাঁর কর্ণে হরিনাম প্রদান ) 

বল হরিনাম, এই ইষ্মন্ত্র অমৃতসমান, 

শয়নে স্বপনে সাধিব ! ভূল না কখন। « 
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বিষলা। না, না, আমি তা পার্ব না, হরি ব'ল্তে যাব কেন রে 
মিন্সে ! তুই আমার হরি, তুই*আনার সব্বস্ব,তাতে দি তোর 
দয়া হয় তো হোক্, নৈলে বিম্লীর কিছুরই দরকার নেই। 

জয়দেব। মা,তোমার অতুলনা স্বাণী-ভক্তিগুণে কিছুরই আবশ্তঠক 

হবে না, এখন স্বামীর অনুগামিনী হও । 

দ্রুতপদে দিগন্বর-পত্রীর প্রবেশ। 

দিগস্বর-পত্ী। মা ঠাক্রুণগো, ছুটে এস,গয়লা মিন্সে যা বলেছেক, 
তাই গ্রো তাই! এ যে আমার বামুনদিদিব ত্বাচলের 

ধন জম্ম! ! জয়া, জয়া, বাবারে, এমন ক'রে কি তোর মায়ের 

চাক্রাণীটাকে ভূলে থাক্তে হয় বাবা ! দেখ বাবা, তৌকে 

তেবে ভেবে আমার কি হাল হ/য়েছেক দেখ,। ওমা, ভুলে 

গেছি যে, বাবা একট! পের্ণাম নাও, বাবাঠাকুর তুমিও 

চাক্রাণীটার এক্টা পের্ণাম নাও। তোমাকেও এক্টা 

পের্ণাম গো । (প্রণাম ) 

দিগম্বর। * ওরে, আমার আগে আমার মা-জননীকে পের্ণাম 

ক'রিস্। গিন্নি! আমার কেমন মাজননী হ'য়েছেক 

দেখ দেখি! 

দিগন্বর-পত্ঠী। আমার জয়ার বৌ নাকি গো কর্তী! তবে আমার. 

মাঁজননী বটেই ত। আহা, মা আমার নক্মী, নক্মী! মা! 

পের্ণাম করি গো ! (প্রণাম) 
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নিরঞ্জন-পত্বী ও শিশুকন্যার প্রবেশ। 

শিশুকন্তা। কৈ আমাব বাবা কৈ, মামা বাঁৰা ! 

দিগম্বব । আয় দিদি, আয় । এই যে তোমাব বাবা । 

শিশুকন্তা। । বাবা, তুমি আমাদেব কেমন কবে ভূলে ছিলে গা । 

নিবপ্তন। তা, তা, আমি ব'ল্ব কেমন ক'বে মা ! এই আমাদের 

দেবতা তা বলতে পাবে । দেবত। যে আমার ভুলিষেছিল 

মা । 

গিবঞ্জন-পত্বী। ঠাঁকুবণপা ! ঠাকুবপো ! এসেচ ৪» আমাৰ টেপির 

উপব বাগ ক*বোনা ঠাকুবপো। ৷ আয় মা, তোব খুডোমশাষকে 

প্রণাম কব্। তোমাকে আমি একটা প্রণাম কবি। 

( গ্রণা্ণ) হা ঠাকবপো) এ মেয়েটা কেগ!? 

দিগন্বব । আমাদেব মা-জননী, আমাদের মা-জননী গো মা- 

ঠাকৃকণ। 

নিবপ্তন পত্বী। কি, জয়া ঠাকুবপো কি বিয়ে ক'রেচ নাকি? 
িএঘব্পত্বী। ই মাঠাকৃকণ, আমাদের নক্ষমী-ম! এসেছেন। 

জয়দরেব। হবি, সাজান সংশাৰ কেমন অগ্রসব হ*্য আস্চে। 

গবাশব ! আন কেন, হবিনাম কব্তে কণব্তে চল, কেঁছুলিতে 

প্রবেশ কণা যাঁক। এই দেখ, কেমন ধীবে ধারে তোমার 
ছা পূর্ণ হচ্ছে ঠাকুব। 
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পথ । 

পরাশর, নিরঞ্জন, ভক্তগণ ও শিষ্যগণের প্রবেশ । 

গীত 

মদনমে।হন ! দাডাও এসে মোহনযেণু ল'বে করে, 

( একবার আসতে হধে হে, ও বকাসখ| ) নৈলে'তোমার ভক্ত মরে ॥ 

[ সকলের প্রস্থান । 

গ্রাম্য ব্রান্ষণগণের প্রবেশ । 

১ম ব্রা্ণ। ওহে, কি হ'লক হে। জয়া যে আচ্ছ' বুজরুক সেজে 

আইছে বটে ! বাধামাধবের নগরকীর্ভন বার করেছেক। 

২য় ব্রাহ্মণ । আহে, ও ন্ুকুরকুটের কথা ছেড়ে দাঁও, দিগঙবে 

বেটা ত গোঁড়া, নিরঞ্জনে গোৌঁসাইটা ত একবারে মজে 

গেছেক। 
৪র্থ ব্রাহ্মণ । বিভা ক'রেছেক, কি--কি ক'রেছেক, তাহ বা কে 

জান্ছেক ? * 
১ম ব্রা্ণ। বেটাকে একঘরে কণ্রতুম, কেবল নিরঞ্রনে 

গৌঁসাইট। সর্বনাশ কর্ছেক। 

হয় ব্রাঙ্গণ। দেশশুদ্ধ লোককে ত ক্ষেপিয়ে তুলেছেক ভায়া ! 



১৩৪ ভয়দেব। [ চতুর্থ অঙ্ক 

হরির লুট, আর হরির লুট, আর কি গীত রচনা ক'রেছেক, 

তাতে ত দেশের মানুষ হৈ“হৈ ক'রে মর্ছেক। আহে, তুমি 
কেন কথা কওনি বটে? 

রামরূপের প্রবেশ । 

রামরূপ। এত বড় আন্পদ্ধা, এত বড় হিম্মত2 শাল! 

কামিখ্যে গিয়ে কাউরে বিছে শিখে এসে গায়েব সর্বনাঁশটা 
করে ছাড় লেক্? 'াব তোমরাও ত কিছু বন্েক নাতে! 

ওয় ব্রাহ্মণ । ওতে মুখুঙ্ষে, শোন, জয়া শালার আকেলটা শোন। 

রাঁধামাধবেব বিগ্রহ-পাঁথর ডুবিয়ে রেখে সকাল বেল! উঠে 
কি পববট। ক*ব্লেক, তোমারা ত সব শুনেছ হে! 

সকলে । *৪'কথা শোন! গেছেক, ও কথা শোনা গেছেক বটে। 

বামনূপ। শাল! আবার ক'রেছেক কি জান, শালাব আম্পর্ধী কি 

কম্। আমার মাগটাঁকে শালা বলেক “হরির মানত. মান্লে 

ছেলে হবেক।” কি ভাঁগ্যি_-মামি তখন ছিলুমনি, শালার 
- বরাতের জোর খুব, তা না হ'লে রক্ত গঙ্গা--রক্ত গঙ্গ! 

ঘটুতক্ ! শালা, আমি রাঁমরূপা, আমি পাঁচবাঁড়ীর চাঁড়ি মারি, 

আর আমার ঘরেই--বাঘের ঘরে শালা ঘোঁঘের বাসা ! দাদা, 

আমায় ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি কিন্তু শালাকে অলে 
ছাঁড়বকৃনি। এই কলে চন্তুম, দাদা, রামরূপার মাগকে 

কুপরামর্শ দেবার ফল শালাকে আমি হাতেহাতেই দেখাব। 

| ভ্রুতপদে প্রস্থান । 

/ 
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সকলে। আহে ভায়। বামরূপা ! শোন, শোনহে, শোন, 

শোন। | 

প্রস্থান। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক । 

কুটার-সন্মুখ । 

বৃক্ষতল। 

গীতগোবিন্দ-লিখনরত জয়দেব ও পদ্স। আসীন |? 

পদ্লা। গীত 

ললিভলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলধসমীবে, 

মধুকরনিকরকরঘ্ি তকোকিলকুজিতকুঞ্জকুটীরে। 

বিরতি হরিরিহ সরসবদস্তে, 

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সথি বিবহিজনম্ত দুরস্তে | 

উন্মদমদনমনে।রথপথিকবধূজনজনিত বিলাপে, 

অলিকুলসস্কুলকু্রমনমূহনিবাকুলবকুলকলাপে ॥ 

সৃগমদসৌবভবভনবশংবদনবদদলমালত মালে । 

ঘুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ 

গোবিন্দের মহাগীতে ভাবো বদা প্রাণনাথ, 

প্রাতিঃ-সন্ধ্যা নাঁহিক বিরাম, 



১৩৬ 

ভয়দেব। 

জয়দেব । [ চতুর্থ অঙ্ক । 

অবিরাম লিখনপঠনে রত। 

প্রভু! প্রভু! 

হ/ল ব্রাঙ্গমুহূর্ত বিগত । 

সমাগত গঙ্গাক্সান-কাল। 

একি-__-একি হল, একি ! 

কি লিখিতে কিবা লিখি ! 

শোন--শোন-_ শোন চারুমুখি-_ 

“স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রগ্রনং, 

জনিতবতিরঙ্গপরভাগম্। 

ভণ মস্যণবাঁণি কববাণি চরণদয়ং, 

সরসলস্দলক্তক পাঁগম্ ॥ 

্রগ্ররলখণগ্ুনং মম শিরসি মণ্ডনম্--”, 

তারপর, তারণর - অদ্ধপদ্ঘ কি লিখিব আর, 

কি তার হইবে ভাব, 

কি তার হইবে ভাষা ! 
হাঁষ, হায়, সে ভাব--পে ভাব! না জুয়ায়, 

ভাবে প্রভু হাব স্বীয় ভাব, 

বিহীন স্বভাব, স্বৃতি হারা হলেন আপনি, 

চিন্তামণি বাড়ালেন শক্তির মহিমা, 

সামার অতীত হয়ে | 

মাথা থেয়ে গ্রন্থে আমি সেই ভাব, 

কোন্ ভাবে করিব প্রকাশ? পাই ত্রাস 
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অহো! নির্মম ভাবুক, 

এইবার শিরে বজপাত তোৌর। 

গন্প।। কেন প্রভূ, এত চঞ্চল হ'চেন 2 গঙ্গাম্সীন ক'রে এসে চিত্ত 

স্থির করুন। দেখুন, কত বেলা হ'য়ে গেছে। এরপর তত 

দুর পথ গিয়ে কখন গঙ্গান্নান ক*ববেন? 

জয়দেব। আ- গঙ্গাম্নান ? গঙ্গাঙ্গীনে যেতে হবে| পদ্মা, তুমি 

আমার গ্রন্থখানি তুলে রাখ। আমি গঙ্গান্নান করে আসি। 

তাই ত, প্রভু, প্রভূ, অর্ধপদ কিরূগে পুরণ কণ্রৰ ? 

[ প্রস্থান। 

পন্মা। যাই, আমি এখন বন্ধনোদ্যোগ করি গে। পদ্মা, প্রভুর 
সেবায় তোৰ দেহ আজ ধন্য ! 

[প্রস্থান । 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

শ্রীরুষ্ণ । ভক্ত জয়দেব ভাববশে চলে, 

'ডাঁবে দোলে অর্ধপদ কিসে কবিবে পুবণ! 

আসিয়াছে হৃদে ষেই ভাব, 

কুষ্ণ-ভক্ত না লিখিতে পারে তাহা। 

কাদে প্রাণ কেমনে লিখিবে-. 

রাধাপদ কৃষ্ণ মাথে নিলেন তুলিয়া ! 

কিন্তু ভক্তরে আমার! 
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রাঁধা বিনে কৃষ্ণের কি আছে হাঁয় 

না লিখিতে পার বদি তাহা, 

তবে আমিই লিখিব ভক্ত, 

তোঁব পুণ্য গ্রন্থে মাজ, 

সেই ভাব-গাঁথা বাধাপদ, 

সেই গ্রোকার্ধচরণ__ 

“দেভি পদপল্লবমুদারম্ । 

যাই এবে জয়দেববেশে, 

পল্মাব তীপাশে, 

গ্রন্ধ লই তার কাছে গিয়া । 

| প্রস্থান । ১. 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ | 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । পদ্মা, পদ্মা, লে! সুন্দরি, 

আন ত্বরা করি _ 

গীতগেবিন্দের পাণ্ড লিপি মোর । 

পদ্মার প্রবেশ। 

পল্সা। একি প্রভু !ক্ষণকাল-_ 

নাহি হতে গত, 

প্রত্যাগিত কেমনে জাঙ্কবীক্নান করি । 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । হয় নাই স্নান সমাপন, 
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পথিমাঝে হইল ম্মরণ, 

কবিতার অর্ধপদ, 

অমনি ফিরিন্ু পথ হ'তে, 

আনহ ত্বরিতে, 

গ্রন্থ আর মস্যাধার শরের লেখনী ! 

পদ্মা । আনি প্রভূ! 

[ প্রস্থান । 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । (স্বগত ) সরলা! কোমল! পদ্মা 

স্বামী-ভক্তি অতুলনা তার, 

বিকার নাহিক হদে-_ 

নাহি বুঝে আমি কোন্ জন! 

ধন্য সতি, নারীকুলে আদর্শ রমণী-_ 

(প্রকাশ্তে ) কই পদ্মা ! 

গ্রন্থ, মন্যাধার ও লেখনীপহ পদ্মার প্রবেশ । 

পদ্মা। “এই নাথ! 

গোবিন্দের গীতিগাথা-_- 

মস্যাধার শরের লেখনী । 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্চ। দাও । (গ্রহণ) 

যাও তুমি করগে রন্ধন। 

নাহি যাৰ আজ গঙ্গান্নানে, 
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এইখানে ভব শ্নাত। 

পল্মা। যথা আজ্ঞা প্রভু, 
ন্নান-বাবি রাখি গে যতনে । 

[ প্রস্থান | 
জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । (গ্রন্থ বাহিব পূর্বক ) 

(স্বগত ) ভক্ত জয়দেব. 

মরি, মরি, তোর প্রাণে কি ভাবের গাথ। ! 

কবিতাঁব কথা হবে মন-প্রাণ। 

“স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদরবঞ্জনং 

জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্। 

ভণ মহ্যণবাণি করবাণি চরণ দ্বয়ং) 

সবসলসদ লক্তকবাগম । 

স্রবগবলখগ্ুনং মম শিবসি মণ্ডনম্-_” 

এই লিখি ভক্ত-প্রাণ অমনি ব্যাকুল, 

আকুল অন্তবে ছোটে লেখনী ফেলিয়া, 

ভাবে গদগদ হিয়।, ঝরে অশ্রনীর ১ 

নহে স্থির, 

কেমনে লিখিব বলি, 

“দেহি পদপল্লবমুদারম্” | 

ভক্তবে, ভক্তবে, 

তোর ভাব নাহি রবে অপ্র কাশ, 

পীতবাস আজ নিজে করিবে প্রকাশ, 
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আপন শ্রীহস্তে লিখি সেই ভাবরাশি। 

এস জয়দেব, এস ভক্তবরঃ 

কর পাঠ তব গাথা, 

“দেহি পদপল্লবমুদাবম্।”” 

দেখ দেখ অনন্ত ভূবন, 

দেখ দেখ বিশ্ববাসিগণ, 

কৃষ্ণ আজ আপন শ্রীহস্তে লিখে _ 

ভক্ত-ভাবগাথা -- 

“দেহি পদপল্বমুদারমূ 1৮ (লিখন) 

পদ্মার প্রবেশ । 

পদ্মা । প্রভূ । ন্নান-বারি আনিয়াছি ঘরে। 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । চল পদ্মা, 
কবিতার অদ্ধপদ্দ হয়েছে পুবণ-- 

চল এবে স্নান-পুজা করি সমাপন । 

[ পন্মার প্রস্থান 

( শ্বগত ) সরলার এখনও স্বামী-জ্ঞান মোরে ! 

এ সারল্য-পুরস্কার কি দিব রে সতি, 

তোর হস্তে আজ করিব ভোজন । 
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পথ। 

বিমল! ও পরাশরের প্রবেশ । 

পরাশর। হরিনামে মুক্তি হয়। 

বিমল।। নাম ক”র্লেই মুক্তি হয় ? 

পরাশর। নাম ক"র্লেই মুক্তি। 

বিমলা। আমি ত জানি, স্বামীর সেবা ক'ব্লেই মেয়ে মানুষের 

মুক্তি, এত কখন শুনি না মা । 

'পরাশর | এখন শোন্, পরে কাজ ক”রে দেখিস্। 

বিমলা। কাজ ক'রে তোমরা দেখ, আমার মন বলে-_তুমিই 

আমার সব। নাম ক'বতে হয়, তোমার নাম ক'র্ব। 

সেবাঁ করতে হয়, তোমার: সেবা! ক'র্ব। তোমার কিছু 

ভাল মন্দ হয়, তোমার সঙ্গে স্ুখছুঃখ ভোগ ক*র্ব। 

তুমি এমন জ্যান্ত দেবতা থাকৃতে আমি তেমন আকারহীন 
মরা দেবতার পুজা ক'র্ব কেন! মুখপোড়। পুরুষগুডলো 

মাগের মাথ! খেতে এমন ক'রে সকলের মন বিগড়ে দেয় 

কেন মা! 
পরাশর। বিমল, মনের বলেই সব) মন থাকলেই দুরের 

গঙ্গা কাছে এসে পৌহুছায়। প্রতু এই এখন গল্লাম্নান ক'রে 
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রাঁধামাধবের মন্দিরে এসে প্রবেশ ক'ব্লেন) তাবই মুখে 

শুন্লাম বিমল, মা গঙ্গা নাকি* প্রভুকে আজ দেখা দিয়ে 

ব'লেচেন,ভক্ত জয়দেব ! আর তোকে এত দূব পথ হেটে স্নান 

ক'ব্তে হবে না, আমি প্রতিদিন অজয়েব কদম্বথাঁওর ঘাটে 

গয়ে উদয় হব” ৷ তুই সেখানে স্নান কর্শরস্। 

বিমলা। সবই কি আজগুবি কথা মা! 

পরাশর। না বিমল, সব সত্য । প্রসব মুখে শুন্লাম, মা এও 

বলেচেন,_-“লোকের বিশ্বাসের জন্ত আমি প্রতি পৌষ 

সংক্রান্তিতে আমার হাতের শঙ্খ দেখাব ।” 

বিমলা । সত্যি গা! আমাকে দেখাবে? 

পরাশর। ঞগতের লোক দেখ বে, তুমিও দেখ.বে। 

বিমলা । তবে চল না গা, তোমার তেমন প্রভৃকে আর একবার 

দেখে আস। 

পরাশর। হণ যাব, তবে বিমলা, তিনি আগামী কল্য দেশ 

ভ্রমণে বহির্গত হবেন। 

বিমল । তুমি যাবে না ত? 

পরাশর . যেতে হবে বৈকি । 

বিমল । আমাকে সঙ্গে নিবে? 

পরাশর। না। 

বিমলা। দূব হতভাগা, পাঁ কন্ কন্ ক'র্লে পা টিপে 
দিবে কে ? 

পরাশর। প্রভূর কার্যে পাকন্ কন্ ক"র্বে কেন? 



১৪৪ জয়দেব । [ চতুর্থ অঙ্ক 

বিমল! । প্রভুব আবার এমন কি কাজ প*্ডল? 

পরাশর । রাধামাধবেব সেবার কার্যে কিছু অর্থের আবস্তক | 

বিমল । তাই বুঝি প্রঙ্ুব সঙ্গে জোট বেধে যাবে ৯ 

পরাশর | না বিমলা, আমবা গ্রভূর সকল শিষা নিলে ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে গমন কণর্ব । নিরঞরন,দিগম্থরও যাবে । 

বিমলা । আমাকে সঙ্গে নিলে দোষ হ'ত কি? 

পরাশর। প্রভূব আজ্ঞা নেই। 

বিশলা। আমাৰ প্রভুবও কি তাই আক্তা নাকি ? 

পরাশর। প্রত্তৃব প্রভুর অমতে কি কোঁন কাঁজ হ'তে পারে ৯ 

বিমলা । তবে তুমি যাও, আমি মাল! গাঁথি গে। 

পরাশর ৷ মাল! গেঁথে কি কণ্ব্বে? 

বিমলা। খেলা ক*র্ব, আমি কচি খুঁক কিনা, খেল! বড় 
ভালবাসি। 

পরাশব । খেলাব ছলে আমার রাধামাধবের গলায় পরিয়ে দিয়ে 

'০৬।মাত্র পরমার্থক খেলাটাও সেবে নিও । 

(বিধ্লা। তা কেন, আমার বাধাগাধবের গলায় আগে পরিরে 

দোব। 

[ প্রস্থান । 

পরাশর ॥ বিষলা কে? বিমল! সত্যই বিমল! ! ম্বামী-ভক্তির 

পুর্ণ প্রতিমুর্তি, নিত্রিত নারী জগতের জাগ্রত দেবী । 



সপ্তম গর্ভীঙ্ক । 

কুটীর। 

জ্ীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

শ্রীকুষ্ণচ। ( ্ থগত ) জয়দেব ! 

কি মধু সঙ্গীত রচনা! রে তোর । 

গাই আর বাব। 

গীত 

স্থলকমলগঞ্জনং মম হাদয়রঠাীন*, 

জনিতসতিরঙ্গপবভ।গম২। 

ভগ মহ্ণবাণি করবাণি চবণদ্বয়ং, 

সবসলনদলক্তকবাগম,। 

শ্বরগরলখগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম 

দেহি পদপল্ল বমুদাবম, ॥ 

যতবার গাই এ সঙ্গীত, 

তত যেন ঢালে স্ুধ! প্রাণে। 

খাই এবে, ম্লান করি আসে জয়দেব, 
রহিলে এখন-__ 

ক্ষণে হ”য়ে যাবে রহম্ত প্রকাঁশ। 

[ প্রস্থান । 
পট পরিবর্তন । 



১৪৬ জযদেব। [ চতুর্থ অন্ক। 
পাস শপ পিপিপি পি তা পি পা শসিলান্ল পপি পিল | পিস্পা | পিপি 

অপব পার্্ব। 

ভোজনরত জদৈববেশধারী শ্রীকৃষ্ণ ও 

পন্মাবতী আসীন । 

সি সত 

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । (আঁ৮মন কখিতি কবিতে ) পদ্মা । আজ 

তৃমি অপুব্ব বন্ধন ক'বেছিলে, অনেবদিন আমি এমন বন্ধন 

ভোজন কবি নাই। এখন তুমি প্রসাদ ভন্মণ কব। আমি 

একটু বিশ্রাম নাভ কবি। ( গুহমধ্যে শয়ন ) 

পদ্মা। (তাম্বুনদান পুর্ক ) যে আজ্ঞ। প্রভু, দাসী আপনাণ 

আজ্ঞ! পালন ক'বে এইক্ষণেই পদসেবার্থে গমন ক*ববে। 

( আহাবে উপবেশন ) 

জয়দেবের প্রবেশ ॥ 

জয়দেব. ধন্য আঁমি--ধন্য আমি, 

মম গঙ্গান্নান-পথবষ্ট হেবি, 

দেবী সুবেশ্ববী ক'বেচেন কৃপা, 

বলেছেন প্রতিদিন আঁপিবেন কদন্থখ্ডিব ঘাটে। 

পল্মা, পদ্ম! 

একি আচবণ। 

ভোঁগ সমর্পণ না কবি মাঁধবে, 

মোর সেবা নী কবিষে সতি, 
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পল্মা | 

জসদেব। 

পদ্মা । 

কোঁন গাবে বসিযাঁছ কবিতে আঁহাব। 

নাবী-বিধি দকলি ভূলিলে? 

সব্বেণ মহান্। 

কে তুমি জানি না, 

সামান্য ললনা আমি, 

কে ভুমি বল না দেব, 

স্বামী মুগ্তি ধৰি পুনঃ ভৎ1সছ আমায় ? 
কি কহ ভাবিনি । 

অন্ুমানি হযেচ বা কাবো কাছে প্রতাবিত। 

কব ব্যক্ত সত্য যা ঘটনা । 

হ|--ভা--প্রভৃকি কহ কৌশলে ? 

কোন ভুলে হব প্রতাবিত ? 

আপনি ত পথ হ'তে ফিবে, 

আঁদিলেন ঘবে, 

কবিতাঁব অদ্ধপদ হ,ম্নেচে স্মবণ বলি। 

গ্রন্থ খুলি লিখিলেন-- 

স্বীয় কবে সেই অর্ধপদ, 

এখনও বহিযাছে গ্রন্থে লেখ! তাহা । 

পৰে ন্নান কবি, পুজাহিক সারি, 
ভোগ দিয়! মাধবেবে, 

প্রসাদান্ন কবিল! ভক্ষণ। 

তাম্থুল গ্রহণ কবিলেন স্বীয কবে। 



জয়দেব । 

পন্স! ৷ 

জয়দেব । [চতুর্থ অন্ক। 

শয্যা'পরে যাইণেন বিশ্রামের ভে, 

দিলা আক্া! দাসী্ব ভোজনে । 
একি শুনি পদ্মাথতি ! 

কবিতার অদ্ধপদ্ পিখিয়াছি আমি ! 

অপূর্ব কাহিনী ! 

অহে! বুঝেচি ভামিনি, 

চিন্তামণি বুঝি কবিলেন মায়া । 

বুঝি কেন--তবে নিশ্চয় নিশ্চয়, মায়াময় 

অর্ধপদ লিখিলেন গ্রন্থে মম ! 

আন গ্রন্থ, আন গ্রন্থ, 

ধন্য সতী পদ্মাবতি ! 

শ্রীকর-অক্ষর আজ হেপ্সিব নয়নে! 

এ কর্ম-জীবনে ল্ভি শাস্তি, 

ভ্রান্তি টুটি হব” অগ্রদর-__ 
'সুক্তি-দ্বার-দেশে । 

কই, যাঁও পদ্মা, আন ত্বরা-_ 

গোঁবিন্দের আনন্দ-সঙ্গীত। 

পুলকে শিহরে অঙ্গ, 

হা, হা, হা, ত্রিতঙ্গ ! কোন্ রঙ্গ - 

দাসী সনে করিল! মাধব! 

দেখা দিয়ে নাহি দিলে পরিচয়? 

[ প্রস্থান । 

: সপ 
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জয়দেব। সত্য, না হাবে আকাশ-বাণী, 

না, না, মিথ। বাঁণী পদ্ম নাহি কহে ! 

বাই গৃহে, দেখি গিরা মাধ্ব-শরন। ( গৃহমধ্য গমন ) 

কোথা হে বংশীবদন ! 

মরি মরি এ যে চারি'দকে-- 

মকরন্ধ বয়, গন্ধে ধায় অলি, 

ফুলকলি যেন ফুটেচে আলয়ে ! 

ছড়ায়ে রয়েছে শব্য। আলুখালু হয়ে! 

সব চিহ্ন আছে ছেয়ে! 

নাহি মাত্র নয়নের মণি রৃষ্ণরায় | 

পদ্মার প্রবেশ । 

পদ্মা । প্রভু, প্রভু, আনিয়াছি গোবিন্-নঙ্দীত। 

জয়দেব। ( গুহ হইতে বাহির হইয়।) 

কই কই দেখি পদ্মাবতি ! 

অগ্রে হেরি শ্রীহরিৰ শ্রীহস্ত-সক্ষর, 

দাও, দাও গ্রন্থ । (গ্রন্থদশ্ন ) 

আহা রে- আহা রে এই যে রে-- 

বৃহৎ অক্ষরে হৃদয়ের ভাবগাঁথা মোর ! 

লিখেছেন কমললোচন-__ 

“দেহি পদপল্পবমুদারম্ ৷” 

হা কৃষ্ত--গোলোকচন্জর, 



পল্মা। 

জয়দেব । 

জয়ুদেব। চতুর্থ অস্ক। 

নশের নন্দন--হবি--বাধাব বত, 

বিধিব দুর্ল৬-_ব্রজাঙ্গনা-ধন, 

গোকুল-বতন--ককণার দিমু 

বাখালেব প্রাণবন্ধু, 

কোন্ অপবাঁধে অপবাধী দাস? 
মন-অভিলাঁব পন্মাব পুবালে, 

ভাগাইলে শুধু অধম কিন্কুবে ? 
ধন্য পদ্মা সার্থক বমণী! 

যাব হস্তে নিজে চিন্তামণি, 

আজ গৃঙে কবিলা ভোজন ! 

ত্রিলোঁচন যে প্রসাদ যাচে, 

বাজ, উপচার যাৰ কাছে অতি তুচ্ছ, 

রিয়ার আমাব-- 

মে প্রদাদে আজ হ'ল অধিকাঁর। 

হবি, হবি, দাও পদ্মা, গ্রসাদ আমায়। 

প্রভু, গ্রভূ, এ প্রসাদ উচ্ছিষ্ট আমাব। 

না, না, পদ্মা, এ প্রসাদ উচ্ছিষ্ট না হয়, 

প্রজাপতি ধায়-_কুক্কুব-বদনচ্যুত প্রসাদ লভিতে, 

জানে বিধিমতে এ প্রসাদ গুণ দেব পঞ্চানন ! 

' দাও পদ্মা, প্রসাদ আমায়-- 

তার আর আপত্ত তুল+ না, 

বে ললনা, এস যাই ধন্ত হয়ে। (প্রসাদ ভক্ষণ) 
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দয়াময় ! সার্থক-_সার্থক আজ প্রাণ, 

পুনজন্মি খণ্ডিলাম প্রসার্দ লভিয়া, 

পুলকেতে হিয়া করে উল্লম্ষন, 

কব সংকীত্তন, 

অহ্বানিয়া আন পরাশরে, 

ডাঁক দিগন্বরে। 

হরি, হরি, কি আঁনন্দ--কি আনন্দ-_- 

রুষ্ণচন্দ্র-পদরক্গ পড়িল কুটারে মোঁব, 

বল হরি হরিবো'ল, বল হরি হত্লিবোল । 

নিরঞ্জন, পরাশর, দিগন্বর ও ভক্তগণের প্রবেশ । 

সকলে। 

জয়দেব। 

বল হবি হবিবোল, বল হরি হরিবোল ! 

দাঁও প্রভূ শ্রীহরি-প্রসাদ। 

ধন্ত হব” ধন্য হব” প্রসাদ ভক্ষিয়া । (প্রধাদ গ্রহণ 

এ প্রসাদ একদিন পান পঞ্চানন, 

পঞ্চমুখে করেন ভোজন, 

বরন্গা নেন্ কুক্ধুর-বদন হ'তে । 

সে প্রসাদ আঁজ পেয়েছি গৃহেতে, 

প্রসাদ, প্রসাদ, প্রভুর প্রসাদ! (প্রসাদ গ্রহণ ) 

কর কর প্রসাদ ভক্ষণ, 

দাঁও, দাও বদনে ফেলিয়া, 

বদন হইতে পুনঃ দাও আমার বদনে। 



সবলে 

জযদেব। [ চত্থু অস্ক। 

গাঁও-_গাও--প্রভৃব মহিমা, 

বল হবিবোল, হধিবোল, হবিবোল। (নৃত্য ) 

হবিবোল, হবিবোল, হবিবোল । (নৃত্য 

গীত 

মনেব ময়লা ঘচ।ও ও মনোময। 

হৃদযমাঝে হও হে উদয। (দীননাথ হে) 

নৈলে দীনবন্ধু কে আব ব ণপবে তামা দযামষ ॥ 

এস দধাল ঠাকুব ( এস কাঙালের নখ, 

এস ত্রিভঙ্গ ভঙ্জিম ঠামে ) 

( এস রঙ্জিনী সঙ্গনী এ্রীবাধাব লযে বামে) 

(বড আছি তাপিত ত্রিতাপেঃ জ্বালা, 

কব শীতল পদছাধা দান) 

তুমি যে তাপন।শন--পণ্তপাবন, 

তোমাৰ শরণে ঘুচে যম ভয়।। 

একতান বাদন । 



৮২৯০ কাতান 
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১৪ কিসে ০ টসে এ 

পর্চম অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

অঞ্য়-তীব। 

পরাশর, দিগন্বর, নিরঞ্জন, নাগরিক ও 

নাগরিকাগণ আসীন । 

সকলে। আজ গঙ্গা মা আস্বেন। অজয়-ঘাঁটে আজ গঙ্গা 

মা আদ্বেন। কেঁছুলি পবিত্র হ'য়ে যাবে। জন্ম বার্থ? হ্ববে। 

বাজা. বাঁ ভাই. শঙ্খ ঘণ্টা! বাজা। (ণঙ্ঘ. ঘণ্টার বাগ্ঠ ) 

গ্রাম্য ব্রাহ্মণগণ, রামরূপ, রাজ-গুরু 

ও শিষ্যগণের প্রবেশ । 

রাজ-গুর । বৎসগণ ! আজ আমাদের তান্ত্রিকধর্মের শ্রে্ঠতা- 

বিশ্বাসের গেষ পরীক্ষা । হয়-_মহীমায়। আগ্যাশক্তির মহা- 
পুজার মহাধজ্ঞ বঙ্গ হ'তে সমগ্র ভারতে স্থবিস্তৃত হ'তে 
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থাকবে, নয়-_আজ সেই মহাযজ্ঞ লুপ্ট হ'য়ে বৈষ্ণবধর্থের 
মহৌত্সবের মহায়োজনের* সুত্রপাত হবে । শুন্চি--বৈষ্ব- 

সাধু জয়দেবের জন্য মহাশক্তিময়ী মা জাহ্নবী আজ এই অজয়- 

ঘাটে এসে সন্ষমিলিত। হবেন। কিন্তু মা, অল্লায়াসে আজ যদি 

বৈষ্ণব-সাধু সত্য সত্যই ভোর নিকট এত দয়ার অধিকারী 
হয়, তাহলে আমাদের এ কঠোর সাঁধন-_বীরাচারের পুরস্কার 

কৈ জননি! তাই মা, ম্মাজ পরীক্ষা কগ্র্তে এসেচি। এস 

শিষাগণ, এস |; এই খানেই দণ্ডায়মান হয়ে মায়ের করুণা- 

বৈচিত্র দর্শন করি এস। জদ্প মা শিবশস্করী! (সকলের 

একপার্খে দণ্ডায়মান ) 

জয়দেবের প্রবেশ ॥ 

জয়দেব। ধন্য ম! তুই, আাজ তোকে দর্শন ক/র্তে লক্ষ লক্ষ 

লোকের ল্মাগম হ,য়েচে। তবে কৈ মা তুই এখনও কেন 

' আদিম্ না জননি ! 

রামদ্ূপ। এসেছেক ! কাউরে বিদ্বের আর মা ভূল্বেননি ! 

দিগণ্ঘর। আঃ, রওনা মশায়, একবারে যা তা ঝ'ল্ছক যে? 

বাবাঠাকুরকে তোমরা কি সামান্তি নোক পেয়েছ? 

রামরূপ। আঃ, বেটার বাবাঠাকুর একবারে স্বগ্যের বেহ্ধারে ! 

জয়দেব । মা -মাঁ_গঙ্জে ! মামাঁ-আয় মা মকরবাহিনি ! 

সকলে। এ্ররে, কুলু কুলু ধ্বনি শোন! যাচ্ছে! মা আস্চেন, 
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মা আনচেন! জয় মাতর্ঙ্গে! জয় মাতরগঙগে !! বাঙজা, 

বাজা, শখ ঘণ্ট। বাথা। (বাষ্ঠ) 
রাজ-গুরু ৷ স্থির হও, স্থির হও সবে, 

সম্ভবে না কু গঙ্গা-আগমন ! 

হ'তে পারে আসে বন্তা অজয়ের বুকে । 

রামর্ূপ। ঝ্লুন মশীয়। ওরে শাঁলারা, এ আর কেঁউরে 

বিদ্যেয় হবে না । 

পরাশর। হয়- নয় দেখ দেখ--অজয়ের ছুকুল প্লাবিত হচ্ছে! 

দিগম্বর। ওরে বেটারা, চোখ মিলে ভাল ক'রে দেখ না-_ 
এ গুলো কি তোদেব মাথা আর মুড! এ গুলো কি? 

( সহসা গঙ্গাআোতে অজয় প্লাবিত ) 

জয়দেব । এসেচিস্ মা! আয় মা, একবার তোর শীতল স্থল 
স্পর্শ ক'রে ধন্য হই। ্ 

চত্ুভূর্জাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্বাবয়ব ভূষিতাম্। 
রত্বকুস্তাং সিতান্তে।জাং বরদমভয় প্রদাম্ ॥, 

শ্বেতবস্ত্রপরিধানাং মুক্তামণিবিদ্ুষিতাম্। 
,তৎ ধায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্ ॥ 

'চামরৈরবীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্। 

-সুপ্রপন্নাং স্ুবদনাং করুণাদ্র নিজান্তরাম্ ॥ 

নুধাপ্লাবিত ভূপৃষ্টামার্রর গন্ধান্থলেপনাম্। 
ব্রিলোকানমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্ | 

মা-_মা__আজ জন্মসার্থক হল মা! (অবগাহন ).. 
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বাজ গুক। কখনই ন্য, ঞখনই নয়, মা কখন বর্তমানা নন্! 

বন্যায় গজয় গ্রাথিত হয়েছে ! 

জযদেব। ম1-মা, তু সত্য এদেচিস্ কি না, তা সাধারণে 

বিশ্বাম কবে না। দ্রবময়ি । $ই যদি সত্য আন্ মা, এুঁতোব 

বাধ্য যদ্দি সত্য হয় মা, তাঁ হলে সেই মকরবাহিনীরূপে 
নাধারণকে দেখা দে। ঠোঁর কলক্কনাধিনী নাম সার্থক 

কব্মা ! 

( সহ] মকরবাহিনীবপে সঙ্গিনীদয় সহ গঙ্গার 

আবির্ভাব ও শুগ্ঠে দেবগণ ) 

গঙ্গা।  প্রাণাধিক ভক্ত জয়দেব ! 

তোর পুণো কেন্দুবিস্ব আজি হইন সার্থক। 
কদম্বখণ্ডির ঘাট - মহাতীর্থ হ'ল আজ হ'তে! 

তোর ্নানকালে নিতি নিতি আমিব রে আমি। 

আর পৌষসংক্রান্তি দিনে, 

যেবা ম্লান করিবে অজয়ে, 

শতকে টাজন্মপাগ হবে বাঁপ. ধ্বংস তাঁর, 

পার হবে ভব-সিন্ধু ক্ষণে নিরখিলে। (অন্তর্ধান ) 

জয়দেব । মা__মা- (তন্ময়) 

রাজ-গুরু। অহো-_মা-_মা, এতক্ষণে বুঝ লুম-_বৈষ্ণবের সাধনা 
অতি সরল ও সহজ মাধনা । আমার স্তায় সেবক সেই কঠোর 

বীরাচার সাধনায় সহজে তোকে পায় না! তখন জননি, 
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আঁর কেন এই বীরাচার সাধনার নরকগাল, রুদ্রাক্ষ। 

ত্রিপুণ্ড, রক্তচন্দন ধারণ? এই মে-তোর জলে আজ 

বিস্জন দিলুম। এস সাধু জরদেব, এস হরিভক্ত মহা- 
সন্ন্যাসি, একদিন চণ্ডীপুরে তারা-মার মন্দিরে তোমাকে যে 

অশ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করেছিলাম, আঙ্গ তার প্রারশ্চিত 

ভয়ে গেল। এখন আপনি আমার গুক। গুন! আজীবন 

বীরাঁচারী সন্নাসী আজ মাঁপনার শিষ্য ভ'বার জঙ্ত প্রস্তত 

হয়েচে ! দিন্__দিন্-_যে হস্তে তার নরকপাল থাকৃত, সেই 
হস্তে তৃলমীমাঁল৷ দিন্। যে ললাটে সে ত্রিপুগ্ুক ধাবণ ক*রত, 

সেই ললাটে হরিনামের তিলক অঙ্কিত করে দিন্। গুরু! 
গুরু ! আপনার মহিমায় হতভাগ্য বীরাঢারী সন্ামী আজ 
আপনার পদাঁনত, দাপকে শিষ্য ব'লে গ্রহণ ক'কন। 

ভরিবোল হরি। (গণাম ) 

জয়দেব। আম্থন, আসুন, সব মায়ের ইচ্ছা । হরিবোঁল, হরিবোল 

ব'লে চল। যে শাক্ত, সেই বৈষ্ণব, যে বৈষ্ণব, স্ইে শান্ত। 

কিছু ভেদাভেদ নাই, সবই এক। 

রামরূপ ব্যতীত সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ! 

গীত 
দেবি স্থরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, 

ব্রিভুবনভায়িণি তরল তরঙ্গে। 

শঙ্করমৌলিখিহারিণি ধিমাল, 

মম মতিরাস্তাং তব গদকনলে ।। 

ভাগীরথি স্খদ।য়িনি মাত 
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স্তখজলমহিম! নিগমে খাতঃ । 

ন|হ" জানে হব মহিমানং 

পাহি কৃপাম যমামজ্ঞানম || 

হরিপাদপদ্ন তখজিণি গঙ্গে, 

হিমাবিধুমুশ্তধবলতবঙ্গে 

দুীকক মম দুয়তিগাব* 

কুক কৃপ|মধি ভবমাগবপ|রম২॥ 

ভব জলমমলং যেন নিত", 

পরম পদ* খলু হেন গৃহীতম.। 

মাতঙ্গে তি যো তন্তঃ, 

কিল তণ ভষ্ট* ন যম; শভঃ | 

পতিতোদ্ধারিণি জঙবি গঙ্গে, 

থণ্ডিহগিবিধবমণ্ডিতভঙ্গে | 

ভীঘ্বস্সননি মুনিবখকন্ে, 

গতিতনিব।বিণি ব্রিভুবনধন্যে ॥ 

| সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয গর্ভাঙ্ক। 

রাঁজোগ্ভান। 

'সরুণা, হেমন্ত ও বসন্তের প্রবেশ । 

অরুণা। আমার কেমন ছুটী ছেলে--বমস্ত আব হোমন্ত। 

হেমন্ত । ন! মা, আমি ওকে ছেলে বলতে দোব না। 
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অরুণা। ছিঃ হেমন্ত, তোমার ছুষ্টমি হ'চ্ছে। ওকে কি?ঃবল 
দাদাকে । | 

হেমন্ত। দাদা কেন বল্ব? আমি ত হ'য়ে অব্দি ওকে 

দেখিনি! দাদা হ'লে ও ত আনার আগে হ'ত। 

অরুণ! দেখবি কোথেকে ? ওকে যেতারা মা নিয়ে গিয়ে 

ছিলেন ! লবকে হারিয়ে মা সীতা বখন কীদতে লাগলেন, 

মহামুনি বানিকী বেমন কুশ থেকে কুশীকে তৈরী ক'রে মা 

সীতাকে স।"না দিয়েছিলেন, তেম্নি আনার প্রবোধ দিতে 

মা তারা তোকে তৈরী করেছেন ! ( বসন্তের প্রতি) আহা ! 

বাছার মুখটা বিষপ্র হ'য়ে গেচে দেখ. না! বাবা, তুমিই আমার 

বড় ছেলে। হেমন্ত কে? ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েচি। 

বসন্ত। মা!মা! | 

অরুণা। আহা-_বাঁবা আনার, বাপ, আমার! (মুখ চুম্বন) 
হেমস্ত। আমাকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েচ? বেস, এ যাকে তারা- 

মন্দির থেকে রাজবাড়ীতে এনে রেখেচে, সেই ত ওর মী। 

অরুণা। সে ত তোর দাদার পালন-মা! আঁমি যেমন তোধ। 

হেমন্ত। তবে আমার মা কে 2 

অরুণা। কৈন আমি। 

হেমন্ত। কুমি যদি আমার মা, তবে কুড়িয়ে পেয়েচ কেন ব'ল্চ ? 
অরুণা। যাঁর যত ছেলেপুলে, মব কুড়িয়ে পাওয়! বৈকি | হয়. 

হরি, নয় তারা, ধারা হোক্ দেওয়! ছেলে বৈত নয়? 

বসন্ত। হী মা, তারা বড় না হরি বড়? 
বা 
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অকণ!। ওদুইই বড়। 

বসন্ত। একজন ছোট না হ'দে আব একজন বড় হবে কেমন 

ক”রে মা! এঈ-_মাঁমি বড়, হেমন্ত ছোট । 

হেমন্। হা, ছোট ! আমি বড়, তুমি ছোট। 

অরুণ! ॥ ওবে, ছোট বড় বয়স নিয়ে। আচ্ছা--তোদের কাছে 

কে বড়» তোদেন উনি 1--না আমি? 

বসন্ভ। কেন, বাঁঝ। যে তোমার গুরুলোক | তাই বাঁবা বড়। 

অরুণা। আর যখন উনি বকেন, তখন কে বড়? 

বন্ত। তখন মা, তোমার কোল বড়। 
অরুণ! । আর যখন আমি মানি, তখন? 

হেমন্ত। তখন বাবার ঝুক বড়। 

অরুণা। তা! হ'লে দুজনেই সমান। তেমনি যখন হরি মারেন, 

তখন তারা বড়। আর যখন তাঁবা মা মারেন, তখন 

বাবা হরি বড়। তা হলেই হ'ল__ছুইজনেই বড়, কেমন? 

বান্ত। 1 মা, এইবাঁবে বুঝেচি। গুবা ভগবান কি না, 

ঢুইজনেই বড়। 

ল্মমণসেনের প্রবেশ । 

লক্ষণ । রাণি ! মানাদেব গুরুদেব মহাপুরুষ জয়দেব ঈশ্বর রাধা- 

মাধব্র মশির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে এখানে 

এসেচেন। আমি তীর ভ্রীচরণ ছাঁড়ব না বলেই তাঁকে সভা" 

, প্রপ্তিতি পদ দিয়েচি। শুরুদেবের গ্রীচরণ দর্শন ক'র্বে এন। 
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অরুণা। কি দৌভাগ্য! গুরুদেবের 'পদধূলি পড়েচে ! চলুন 
প্রভু, গুরুর চরণ দর্শনে চলুন ) বাবা হেমন্ত, বসন্ত, গুরুদেবের 

প্রীচরণ দ্রণন ক'র্বে এস। 

| সকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভান্ক। 

অরণ্য । 

বেগে রামরূপের প্রবেশ 

রামরূপ। গা! টা আমার জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল! এতদিন 

ধ'রে বনের মধ্যে ওৎ গেতে রয়েছি, কিছুতেই আর জয়া" 

বেটাকে বাগে ফেল্তে পার্লুম নি। বেট! আজ নাকি অনেক 

টাকা নিয়ে কেঁছুলিতে যাবার জন্তে নদে থেকে বেরুচ্ছে । 

দেখ দেখি, কোন শাঁলাটি নেই! কি করিগাঁঃ ওরে 

শালারা__ 

দহ্যগণের প্রবেশ । 

দস্্াগণ। আরে রও না ঠাকুর--যাঁড়ের মত টেচালে আর কি 

হবে? 
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রাঁনন্প। আঃ-এইটে কথা হ'ল? হরে শালারা, আমার 

মুন খাস্ না? একেবারে হাত পা কেটে--বেটা যেন লড়তে 

চড়তে না পারে! তাহ'লে এক তো মাইনের গণ বাঘে 

খায় নি, তাঁব উপর বক্সিস্। 
দন্থ্যগণ। এ যে কারা আস্ছে না? 

রামরূপ। এ বে-শালার!--এ রে, ওত. মাব্, ওত, মাব্। 

(সকলের লুক্কায়িত হওন ) 

জয়দেব ও মুটেগণের প্রবেশ । 

জয়দেব। . ভক্তগণ, 

কর্ণধারহারা হ”য়ে-_ 

আছে সব আশা-পথ চেয়ে। 

তাই বাইতেছি সংগৃহীত অর্থ ল+য়ে-_ 

ভোগ-রাগ-পুজার কারণ, 

_নিয়োজিতে পূজক-্রাঙ্গণ প্রতিদিন_- 

প্রাতঃ সন্ধ্যা সেবা দিতে রাঁধামাধবেরে। 

দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করি, 

স্থশৃঙ্খল ব্যবস্থার চিবস্থায়ী কবিব বিধান । 

বহু কষ্ট করিয়াছ বাপ্ধন। 

এই ঘোর বন বি অতিক্রম, 

নিরাপন সুগ্রম সুপথ পাব। 
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দন্যুগণ | 

জম়দেব। 

»ম দ্য । 

কেড়ে 

জয়দেব। 

রামরূপ ও দল্যগণের প্রবেশ । 

লোট, পাট ₹মাব্ মাব ক্ষাট. কাট,। 

[ মোট ফেলিয়। যুটেশণের পলায়ন । 

একি ! অকন্মাৎ কবিল কি দল্থয আক্রমণ ' 

অনুচবগণ প্রাণভয়ে করে পলায়ন ! 

দেবধন এ1 আমি বাচাই কিরূপে ? 

ধার কাধ্যে এসেচি ধবার, 

তাব কার্যে দিব প্রাণ --. 

আত্মার সদগতি হবে। 

কামনা সাধনা মম সকল পুরিবে। 

ওরে, টাকা আগলে ব'সেচে! বেটাকে মেরে 

নে। ্ 

দেব-অর্থে ক'র না লালসা, 

ভাব দশ, তোর নর হ”য়ে পশুর সমান! 

এতই কি অর্থের পিপাসা ? 

ধন্মাধন্ম নাহি মান” ? 

অর্থের কি এতই মোহিনী শক্তি ? 

দেব-ভক্তি ত্যজি নির্মম পিশাচ-বুত্তি ক”রেছ আশ্রয় ! 

এ সংসার ক'দিনের ? 

ববে ছেড়ে যাবে, এক] যাবে! 

এ অর্থ কোথায় রবে? « 
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তাই বলি পবমার্থ কবহ সঞ্চয়, 

সেই মাত্র মাথী পৰকালে-_ 

বাচাইবে নবক-বন্ত্রণ হতে । 
১ম দস্যু । যখন তিলক কাট ব, তখন এ সব কথা শুনবো, এখন 

ভালোয় ভালোর টাকাগুলো ছাড়, । 

হয় দঙ্গ্যু। শালার » 5 ছুটো কেটে দে, জড়িয়ে ধবা বেরিয়ে 
যাক । 

জয়দেব। নানা হস্ত মম ক'র না ছেদন, 

করহ নিধন--এই ভিক্ষা চাই। 

হস্ত প্রয়োজন-_- 

তপ যপ যজ্ঞকার্ষ্যে, কব ধবি ইষ্ট-আরাধন|। 

প্রধানিতে প্রতু-পদে তুলসী চন্দন, 
অঙ্গে ভিলক বচন, 

সাধুপদ-ধুলি মস্তকে গ্রহণ, অঞ্জেতে লেপন, 

ভজন পূজন আদি হস্ত বিনা সুকঠিন ! 

হ'লে সে হস্ত বিহীন, 

বিফল জীবনে কিবা ফল ? 

ছার দেহ যাক্ রসাতল, | 

এই দ্ণ্ডে বধ মোরে । 

রামরূপ। দে বেটার হাত কেটে, কামিখ্যের কাউরে বিদ্তে ঘুচে 
যাঁক্। ( দস্থ্যগণ কর্তৃক হস্ত কর্তন ) 

জযাদেব। দাম হবি। [ক মঙ্গল উস্থা ৩ব। 
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অজ্ঞান অধম আমি বুবিতে না! পারি । (পতন) 

কিবা অপরাধ ক'ণেছি চরণে, ্ 

তাই এই যন্ত্রণা-দাঁহনে দহিছ খুরারি ! 

দক্থাগণ। এই ঠাকুর, তোমার কথা মত কাঁজ সাবাড় হয়ে 

গেল। 

জয়দেব। একি হবি! একি হেরি পরীক্ষা তোমার? 

দাঁও বারি-_দাঁও বারি ! 

রামরূপ। এখন টাঁকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে চল্ নাঁ। কেমন 
শালা, হঃয়েচে ত? এতক্ষণে আমার বুকের জালা কতকট। 

মিট, | কেমন বেটা, আমার মাঁগ.কে পটুটি লাগাবি? 

( রাঁমরূপ ও দক্থ্যগণ গমনোগ্য 5, সহস1 বিষধর সর্পের দংশন ) 

জয়দেব ব্যতীত সকলে । উঃ বাপরে--বাপরে গেলুম, গেলুম। 

( পতন ও মৃত্যু) 

দিগন্ধর ও নিরঞ্জনের প্রবেশ । 

নিরগ্ন। দিগন্বরে ! 

কেন্দুবিত্ব গ্রাম যেন ব্রজধাম ! 

নবদীপ যেন সেই মধুপুর ! 
াক্ষাৎ গোবিন্দ মোর যেন সে প্রাণের জয়া । 

দিগম্বর । হে-_হে-_বাবাঠাকুর, ঠিকূ ক'রেছ বাবাঠাকুর। 
তাহ'লে আমর! কে বাবাঠাকুর ! 
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নিরগ্রন। তুই নন্দ পিতা, 

স্নেহ তোর নন্দের সমান ! 

দিগন্বব | হু'_হ*_বাবাঠাকুর, তাই ত আমি নন্দের মত বোক! 

গয়লাটা সাজিক্ নি! তোড়ি__কি ঘড়ি-_যেঈ বাব! আমাঁব, 

. আমাদের ভূলে নবদীপে গিয়ে রইলেক্ শুনন্থ, অম্নি বাবা" 

ঠাঁকুব, মধুপুব-নবদ্ধীপের রাস্তা ধ'ব্ন্ু! আচ্ছা_আমি যেন 

তাই হান, তাহ'লে তুমি কি হলেক বাবাঠাকুর। 
নিবঞ্জন। আমি গোবিন্দের চরণের ধুলা, 

রেণু হতে বেণু, ক্ষুদ্র অণু দিগন্র ! 

দিগন্থর। উহু*__বাঁবাঠাকুর, মিল্লক্ নি? তুমি আমার গোবিন্দ 

বড় ভাই--বলরাম ! 

গয়দেব। কোথা ত্রিভঙ্গ মুরাঁরি, 

দাঁও বারি, দাও বারি। 

নিরঞ্জন। কোথা! কার স্বর দিগম্বব ! 

যেন গোবিন্দের স্ধামাথা বাণী! 

দিগন্বর। তাই ত গো বাবাঠাকুর, আমার লীলমণি যেন কথা 

কইলেক্ । 

নিরঞজন। একি ! একি! 

পড়িয়ে ধরায় গোবিন্দ আমার |! 

দ্িগম্বরে! এ যে__ 

বহে ঘোর রুধিরের ধার ! 

মরি! মরি! কার হ*ল হেন হীনমতি ১ 
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ভাই !-ভাই !-- 

কানাই !--কাঁনাই! 
একি দশা! হ'ল, কে করিল হেন কাজ? 

কেশব বে, একি তোর ছলন! না! মায়! ? ( বোন) 

দিগস্বর। হা! বাপ. লীলমণিবে আগাব, কি ক*ব্লিক, কি 

ক'র্লিক্! কে তোর এমন দশ] কবলেক ধন। 

জয়দেব। কারা কীদ্চে? বেণে খুড়ে। আর নিবঞ্জন দাদ! নয়? 

ঠাকুর কি বারি নিয়ে এলেন না দাদ! ! 

নিরঞ্রন। ভাই, বারি চাই £ 

যাই, যাই, আনি গিয়। বাবি। 

দিগন্ববে, শীঘ্ব ষা রে-_ 

রাজধানী নবদ্বীপে, 

রাজবৈদ্যে আন্ ত্বরা। 

নহুবা এ রক্তধাবা কিছুতেই নাহি হবে উপশম ! 
( গমনোগ্যত ) 

জয়দেব । দাদা নিওগ্রীন ! 

অন্য বাৰি নাহি প্রয়োজন, 

কৃপা-বারি দাও--প্রভু প্রেমামূত বারি ! 

রাজবৈগ্ভ কি করিবে মোর ? 

কর অহোরাত্র হরিনাম, 

প্রতৃ-গুণ-গান,। আব মহোৎসব! 

এ যন্ত্রণা সর তবে হবে নিবাবণ ! 



১৬৮ জয়দেব । [ পঞ্চম অঙ্ক 

নিরগ্রন! অনিবার করি হরিধ্বনি, 
চল রাজধানী মাঝে-__ 
প্রভূকে করিয়। কোলে । 

( জয়দেবকে কোলে গ্রহণোদ্ভত ) 

চতুর্থ গভরণঙ্ক । 

পথ। 

বিমলার প্রবেশ । 

বিমলা। আজ আস্ক্ না অনামুখো মিন্সে! তাই পথের 
ধারে দাড়িয়ে রয়েচি। ছু'কথা এমনি শোনাব, তার গুরুর 

নাম ভুলিয়ে দৌব। মিন্সে আমার সাঁধু গো । তার গুরু যেমন 
সাধু, সে ও তেম্নি সাধু। সে ডিউরে জয়দেব কি ক'র্লে 

দেখলে ত? রাধাঁমাধবের জন্যে ভিক্ষে কণ্র্তে গিয়ে নদে 

গিয্নে বসে বৈল! শুন্চি-_-সেখানে গিয়ে বাজার সভাপপ্তিত 

হয়েচে। ওমা ! এই যে মামার মেই কালমাণিক আদ্চেন ! 

ছেড়া এদিকে আবার খুব রসিক ! রসাণ্ না দিয়ে .আবাঁর 
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কথা কও়া হয় না! ! বুঝি ত সব, তবু কেমন ছোঁড়াটার 

সঙ্গে কথা না কয়ে কিছুতেই থাকৃতে পারিনি । বলি-_-ও 

ছোঁড়া 

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ । 

ছন্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। আজ শ্রীপঞ্চমী, পাঠশাঁলাৰ ছুটী, তাই মনে” 
কর্ন যে একবার মাসির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। কেন 

মাসি ! পথের ধারে দাঁড়িয়ে গা ? মেসো! কি ঘর থেকে ৰার 

করে দিয়েচে নাকি ? 

বিমল । এই দেখ দেখি ভাল মানুষের ছেলের আক্েেল ! আমি 

কি কথা ব”লেচি মা, যে এসেই আমীব সঙ্গে লাগল? 

ছন্মবেশী শ্রীক্ৃষ্ণ। কিসে লাগলুশ্ মাসি 2 (হস্ত) 
বিমলাঁ। কিসে লাগলিঃ মাসি ধপেই হাসি কেন রে 

মুখপোড়া! 

ছদ্মবেশী শ্রীরুষ্ণজ। যাঁও, আমি তবে চন্তুম। (গমনোগ্ত ) 

বিমলা। যাবি কেন, দাড়া না! একটা! কথা জিজ্ঞাসা করি। 

ছদ্াবেশী শ্রীক্চ। আচ্ছা বল। 

বিমল । মিন্সের কিছু খপর জানিস? 

ছন্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । সে রাধামাধবের ভোগ দিচ্চে। 

বিমলা। এই দেখ দি মিন্সের আক্কেল! আমি তার ভোগ 

নিয়ে বসে আছি, আর সে মিন্সে কিনা পরের ভোগের 

জন্যে মাথা কাটাকাটি ক'রে ম'র্চে। 



১৭০ ভায়দেব। [ পঞ্চম অঙ্ক । 

ছস্সবেশী শ্রীকুষ্ণ। তা তুই বৃন্বি মাসি,আর যেন সে রাঁধামাধবের 
ভোগ না দেয়। 

বিমলা। হায় রে কপাল! সেষদি আমার হত, আমার কথা 

শুন্ত, তাহ'লে কি বিম্লী বাম্নীর এমন দশা হয় ? (রোদন) 

ছদ্মবেশী শ্রীরষ্চ। না দাদি, তুই আর কাদিসনি! আমি তোর 

কান্না দেখতে পারি নি। তুই এখন কি চাঁম্, তাই আমাকে 

বল্। আমি যেমন তেমন ক'রে পারি, মেসৌকে বুঝিয়ে 

তাই ক'ব্ব। 

বিমল । সে আর তোর কাজ নয়। 

ছন্সবেশী শ্ীক্ক। হা মাসি, এ আমারই কাঁজ! আমি যখন যা 

বলি, তাই হয়। 

বিমলা। তাই নাকি? তাহ'লে তুই পার্বি? 
ছন্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । খুব পাঁব্ব মাপি! 

বিমলা। আমার ইচ্ছা হয় ছেশড়া, তোর মেসোর সঙ্গে দিন 

রাত্তির থাকি। আমার চোখ. ছাঁড়। যেন সে না হয়। প্রঁধা 

তুই আমার প্রাণের কথা শুনে ফেল্লি ! 
ছন্সবেশী শ্রীকৃষ্ণ । না শুনলে তোর প্রাণের কাঁজ আমি ক"র্তে 

পার্ব কেন মাদি! তুই এক কাজ কর্, তুই মেদোঁকে 

নিয়ে বুন্দাবনে চলে যা। 

বিমগা!। বুন্দাবনে কেন যেতে গেলুম রে অনাঁমুখো ! বুন্দাবনে 

আমার কি? 

ছল্পবেশী শ্রীরুষ্জ। তোর যদিও কিছু নয় মাসি, কিন্তু মেসে! 
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বৃন্দাবনে গেলেই আর কোথাও যেতে চাইবে না। তাহ'লেই 
তুই দিন রাত্তির ধারে চোখ, ভরে দেখবি । 

বিমলা। (স্বগতঃ) ফচ.কে ছোড়াব যুক্তি মন্দ নয়! (প্রকান্তে) 
তা সেযাবে কেন ? 

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । যে কৃষ্চভক্ত মাসি, সে বুন্দীবনের নাম পেলে 

কি আর ধরে থাকতে পার্বে। 

বিমলা। তা মেকি আর তার গুরু ছেড়ে যাবে? 

ছন্মবেশী শ্রীৃষ্ণ। গুরু ত জয়দেব? তাকেও কেন মেসো নিয়ে 
যা? না। 

বিমলা। গুরু কি যেতে চাঁইবে ? 

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । সে আবার যাবে না? 

বিমলা । দিগম্বরে নিরঞ্ন ? 

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । সকলেই মাসি, প! ভুলে র'য়েচে! 

বিমলা। তা হ'লে কি তাই বলব? 

ছন্সবেশী শ্রীকঞ্জ। বলবার জন্যে তোর বুক ফেটে যাচ্চে, তুই 
আবার ব'ল্বি না? 

বিমলা। মব্ পোড়ারমুখো, আবার জট্ ধরে কথা ক*স্? 
ছন্বেশী শ্রীককঞ্জ। না মাপি,মত্যি কথা কগয়েচি, রাগ ক'রিসনি। 

এখন আমি চন্ুম, বৃন্বাবনেও আমি গিয়ে দেখা ক'র্ব, আমি 

তোঁকে ন| দেখে থাকতে পার্ব নি ! কৈ মাসি মোয়৷ দিবি নি! 

তা আজ থাক্, বৃন্দাবনেই |নয়ে যাসূ, সেখানে গিয়েই খাঁব। 

[ প্রস্থান। 



১৭২ জয়দেব | [ পঞ্চম অঙ্ক। 

বিদল। | তাই হবে, আমার ঘরেও আজ মোয়া বাড়ন্ত! ত1 

ছোণড়া বুদ্ধিমান বটে। কথাটা লাগল ভাল। সাত পাঁচ 
ভাব।র চেয়ে মিন্সেকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ফেল্তে পাঁর্লে 

নিশ্চয়ই আমার মনের আশা পূর্ণ হবে। এ যে মিন্সে 
আদচে। বলি, ছাই পাঁশ খাওয়া! হবে কখন? 

পরাশরের প্রবেশ । 

পরাঁশর। যখন বিমলাঁব দয়া গবে। 

বিমলা। তা শুন্চিনে, খেয়েই রওন| হ'তে হবে। 

পরাশর। কোথায়? 

রিমল! | বুন্দাবনে। 

পরাশর। স্বপ্ন দেখলে নাকি ১ এ অভাগ্যের ভাগ্যে ভগবান 
তা কি আবার লিখেছেন ! 

বিমল! । ভগবান না৷ লিখেন, বিমল! লিখেচে। 

পরাশর। তবেই আমার যাঁওয়! হয়েছে । 

বিমলা। তীঁমাসা নয়, ছাই পাঁশ শিগগির শিগ.গির খেয়ে নিবে 
চল। খেয়েই কিন্তু রওনা! হ'তে হ'বে। 

পরাশর। কেন বিমলা, বহস্ত কর? গুক আমায় যখন ত্যাগ 

ক/রেচেন, তখন বৃন্দাবন দর্শন আমার এ দৃগ্ধ আদৃষ্টে কিরূপে 
থাক্বে ? 

বিমল! । আছে, নিশ্চয়ই থেকে র+য়েচে ! তুমি আমাকে মন 
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ঠিক্ ক"ব্তে বন্ছিলে, আমি এখন ব/ল্চি, তুমি তোমার 
নিজেব মন ঠিক কব। 

পবাশব। ঠিক. ক”বনুম, কিন্তু গুক আদেশ না পেলে বৃন্দাবনে 

কেমন কবে ধাব? 

বিমল।। কেন, আগে ন'দে চলো । সেখানে গকৰ অনুমতি 

নিয়েই যাঁবে। 

পরাশব। বেদ বিমলা, তাই ভাল। বৃন্দাবন নিত্য আনন্দ- 

নিকেতন, সেখানে আমার প্রীনন্দশন্দন। আনন্দে যে 

দিগ্বিদিক হাব! হ'তে হয় বিমলা । গুকব অনুমতি নিয়ে সেই 
বুন্দাবনে যাব। চল্ বিমল।, বিলম্ব কবিস, না। প্রতুর 

অনুমতি গ্রহণ কণব্তে এখনই নবদ্বীপ যাই চল্। প্রভু ! 

প্রভু! কি আনন্দ দিলে প্রহু। 

গীত। 

বামে লযে বাইকিশোরী 1(ড1ও ওহে বংশীধারি। 

নয়ন মুদে হের.ব হদিম।ঝে (দেখি কেমন সাজে ) 

এই আমার হাদি বৃন্দাবনে ॥ 

মানস তুলসাচন্দন, দিব হে মধু্থদনঃ 

( আমাব মনে এই অভিল।ব আছে) 

আমি চন্দন দিব, ( এই অনুরাগে বাগ মিশীয়ে ) 

আমি চরণে দিব, (এই দেই-তুলসী ক.র)" 

| প্রস্থান 



৯১৭৪ জয়দেব । [ পঞ্চম অঙ্ক । 

বিমলা। ওবে চুলোমুখো, দাড়ান! ? চাব্টী পিপি গিলে নিয়ে 

চলনা । আরে দিগধরাণে মিনসে, বুন্দাবন যাবি, মোটঘাট 

বাধবি নাঃ দেখলে_উনোপধ্ধশে নুড়ামুখোর আল ! 

[ প্রস্থান । 

পঞ্চম গভপন্ক । 

ঠাকুববাঁড়ী। 

শায়িত জয়দেব ও শুশ্রষারত রাজা লক্ষমণসেন, 

নিরঞ্জন ও দিগন্বর | 

দিগম্ধর। বাপ, লীলমণিরে ! ভাল ক'রে কথা কনা বাপ. আমার! 
একদিন যে তুমি যশোমতীর কোলে এম্নি কঃরে ছিলে বাগ 

নিরঞ্জরন। কানাইধন, কেন এমন ক'রে মায়া ক'রে পড়ে আছ 

দাদা | হারে লীলাধর, এমনি করেই কি লীলা ক”র্তে হয়? 
লক্ষণ । প্রভূ! মহোত্সব হল সমাপন, 

কিঞ্চিৎ ভোজন করুন এক্ষণে। 

জয়দেব। মহারাঁজ ! 

লক্ষ লক্ষ মুখে ক'রেছি ভোজন আজ। 

ক্ষুধা-তৃষ্ণা! নাহি কিছু মোর। 

তোর হ/য়ে আছি সাধু-সমাগমে, 
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নাহি প্রাণে ক্ষুধার তাড়না ! 

দেয় অনিবার থান্ভের উর, 

অতি ভীত আমি মহারাজ, তব আচরণে ! 

রাজ-গুরুর প্রবেশ । 

রাজ-গুরু। হবিবোল, হরিবোল। বাবা! দীন শিষ্য প্রণাম, 

ক'বৃচে, আশীর্বাদ করুন ! (প্রণাম ) 

দিগন্বর। ওরে আমার লীলমণিব পায়ে বে বেঙ্গা মহাদেবও 

গড় দেয়! 

লুঙ্মাণ। একি! প্রভূ যে? আসন, আন, অনেকদিন আপনার 

চরণ দর্শন পাই ন। প্রভুর প্রমুখাৎ শুনেছিলাম, আপনি 

বৈষ্ঞবধন্্থ গ্রহণ ক'রেচেন। প্রভু, দামেব প্রণাম গ্রহণ 

করুন। (প্রণাম) 

রাজ-গুরু ৷ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বাঁবা। তিনি যে সাজে সাঁজাচ্ছেন, 

সেই সাজে সাজ.চি! উপস্থিত মহাপ্রভু দর্শনে পুকষোত্তমে 

গিয়েছিলুম, মেইথানে মহাপ্রভু দর্শন ক'রে এ স্থানে গুক্- 
দর্শনে এসেচি বাবা । প্রভুর জন্যে কিঞ্চিৎ মহাপ্রদাদ এনেচি, 

প্রভূ ! তা অধমের হস্তে গ্রহণ ক'র্বেন কি? 

জয়দেব। ধঁহাপ্রসাদ? প্রভু! প্রভু । কি দয়া তোমার? সুদূর 

নীলানু-তীবে বসে দুর বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অধম ভিথারীকেও 
তোমার ন্মরণ আছে! দাঁও সাধু, ব্রহ্মার বাঞ্ছিত রত্ব গৃহে 

বনে প্রাপ্ত হ'লে কে না তার প্রার্থন। করে বাবা! 



১৭৬ জযদেব | | পঞ্চম অঙ্ক । 

বাজ-গুর | নিন্ প্রভূ 1 ভস্ত প্রসাবণ ককন । 

লক্মণ। হাষ প্রহ্ব। আপনি কি জানেন না--হুবান্মা দস্থ্যুতে 

গ্রভৃব আমাব তস্তচ্ছেদ্ন ক'বেচে ? 
বাজ-গুক। কি--কি ব'লে বাব, প্রভৃব হস্ত ছেদন ক'বেচে ৪ 

হাঃ হাঃ, ভবিবোল, হবিবোল ! তাতে আমাব প্রভুব ক্ষতি 

বৃদ্ধিকি ভ'ল? নবাধমেবাই উৎসন্ন গেছ। এখন প্রভু! 

হস্ত প্রসাবণ ককন। 
দিগম্বব। তাই বলি-লীবমণি। ভক্তেব বাঁদনা পুর্ণ কৰ্ বাপ্! 
জয়দেব। সাঁধু। হস্ত নাই, হস্ত প্রদাবণ কিৰপে ক'বব বাব! ! 

নিবগ্তন। ও তো ভোব মাধ ভাই । মায়! ছাড. ভাই কানাই। 
বাজ-গুক। হা প্রভূ । দাসকে আব ছলনা ক'ব্ববন না। প্রভূ 

হস্ত নাই? ও বুঝেচি। যে প্রভুব ইচ্ছায় মা আমাব মদনমোহন 

হলেন, যে প্রহুব ইচ্ছায় মা আমাব মকরবাহিনীবপে দর্শন 

দিলেন, আজ সেই প্রভুব ইচ্ছায় ত প্রতুব হস্ত নাই প্রতু। যদি 
ভক্ত ভগবান সত্য হয়, যদি দয ধর্ম সত্য হয়,ত হ'লে 

প্রভু, হুস্ত প্রসাবণ ক+বে দামদত্ত মহাপ্রসাদ এই মুহূর্তে গ্রহণ 

কণ্ববেন ' নিন্ প্রভূ, মহা প্রসাদ নিন্। 

(জয়দেবেব হস্ত পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত) 

জয়দেব । দাঁও সাধু, তোমাব ইচ্ছা! পূর্ণ হোক্, দাও, দাও, 

আমায় মছাপ্রসাদ দাও। 

(বাজ-গুক কর্তৃ ₹ মহাঁগ্রসাদ প্রদান) 

সবলে। গড় পর, কেতুমি ? 
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জয়দেব। চল সাধু, মা গঙ্গার কুলে বদি গে। হবিবোল, 
হরিবোল। 

লক্মণ। কে তুমি গৌসাই ! 
স।ধুব্পে সাক্ষাৎ দেবতা ! 

দিগন্বর। সব আমাদের লীলমণির খেল! বে। 

নিরঞজন। সব আমাদের নীলমণিব খেলা । 

| সকলের প্রস্থান । 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। 

বাজ-কক্ষ। 

অরুণা ও ললিতার প্রবেশ । 

অক্ষণা। হবি পরমদেবতা ! পতির মঙ্গল কর। তার বাঁসন' 

পূর্ণ করু। 

ললিতা । দুদিন যে নিঢাল উপোসে কেটে গেল মা! একটু জল 
ন! খেলে কেমন ক*রে দেহ থাকবে জননি ! 

'কুণ। | [ক-কি কহিলি ললিতে, 

স্বামী অগ্রে রমণী খাইবে? 

১৭ 
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ছার দেহ নাশে ভয় নাই, 

স্বামী-তুষ্টি চাই, 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মম স্বামী-সেবা, 

সতী-বল শ্বামী-পদ ধ্যানে! 

যার কাছে দেব-শক্তি হারে, 

যম ডরে দিল ফিরে-_ 

সতীব সর্ধন্ব ধন! 

পতি ইষ্টদেব__প্রত্যক্ষ দেবতা, 

পতিই নারীর গতি, 

পতি-পদে থাঁকে যার মতি, 

সেই সতী পূজিত ধরায়! 

পুলকে গোলোকে যায় 

হেলায়--শ্রদ্ধায়! 

ললিত | ব'লে বড় অন্তায় ক'রেচি মা ! আমাঁব অন্তায় ই/য়েচে। 

'আমায় মাপ কর। 'আচ্ছা মা, তুমি যদি আগে মর, তা হ'লে 

কি হয়ে রাঁজা বাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিব্বে? আমার দেশে মা, 

গোঁড়লদের বৌটা ম'রে তার ভাতাবের সঙ্গে সঙ্গে ফির্ত। 
গয়ায পি দিতে তবে দৌরাত্ম্য থামলো । 

অরুণ! । উনি আমায় কি ভাগবাঁসেন, তা তোর! জানিস্নি। 

চক্রবাক্ী মরে গেলে চক্রবাক কতক্ষণ বেচে থাকে ! উনি ত 

তমনি আমার জন্তে প্রাণ দেবেন। আর যদি অনৃষ্টদ্বোষে সে 
সর্ধনাশ হয়, উ:ঃ-বল্তে প্রাণ শিউরে উঠে--তখন 



| ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক । জয়দেব ১৭৯ 

দেখবি, একপঙ্ষে শেষ নিব ত্যাগ ক'রে এক চিতায় 
দুজনে শোব। 

যথা চন্দ্র ও চন্দ্রিকা, 

চন্রিকার অবপান হয় যবে মেঘ-অন্তরালে, 

কোথা চন্দ্র থাকে লো তখন? 

তর-শিরে-- 

নিশির শিশির/সক্ত দর্বাদলোপরে, 
তটিনীর প্রেমমাখা হিয়ার মাঝারে, 

চন্দিক!র” খেলা শেষ হয়। 

আলোঁ-ছায়া এক দাথে উৎপাত বিলয়। 

ললিতা । আমরা! কি গো- ভাতাবকে গালে পুরে ভবুও এখন 

পর্যাপ্ত পেট ভরান্চি। মা'ণা, তোমরাই যথার্থ সতী লক্গী। 
লক্ষীপুজোর মত চৌকী পেতে তোমাদের পুজে। কা'র্তে হয় । 

নেপথ্যে--পদ্মাবতী। কৈ-কোথার়? রাণী মা কোথায়? কে 

আমার রাণী মা? 

অরুণা) ললিতে,অন্তঃপুরে এত কোলাহল কেন--রাণী মা ঝলে 

কে চীৎকার ক'র্চে না? 

ললিতা । «প্র যে মা, কে একটা স্ত্রীলোক পাগলিনীয় মত এই 
দিকে ছুটে আদ্চে। 

উন্মাদিনীভাবে পদ্মার গ্রবেশ | 

পল্লা। রাণী মা তুমি? মহারাজ লক্কাণসেনের ধণ্মপত্রী তুমি? 



১৮১০ জয়দেব । [ পঞ্চম অন্ক। 

সিসসিতী এ সী খত পিসি সপ পিপি 

অরুণা। হী মা, আপনি কে? 

পন্না। বাক্ষপী আমি, জান না মা, কেঁছুলির বন হ'তে একটা 

রাক্ষপীকে ভোমবা অ.নৃতে পাঠিয়েছিলে ! সেই রাক্ষণী আমি। 
সে কথাযাক্, এখন মানাব প্রহর সংবাদ কি বল? তিনি 

কোণায় আছেন? শীন্ব আমাকে একথার 'সখানে নিয়ে চল। 

অহে-_ প্রত আম।৭ এক1 আছেন! প্রভুঃগ্রহু'দাসীর অপরাধ 

নেবেন না! দাঁসা জানে না, আপনি এ অবস্থায় আছেন! 

ভরুণা। কেমাঁ? গুরু-পনী অ.পনি? ধন্য মা, তনয়া ধন্তা 
হল । পদ-ধুলি দিন, গ্রাম করি। (প্রণাম) আগার ম্বামীকে 

আশীন্দাদ করুন। বন্থুন মা, একটুস্থিব হোন্, তারপর 

স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক*র্বেন। 

পদ! । ব*দ্ব, স্থিব হ'ব, পওরতা! সাঁধবী তুই মা, এ কথা কেমন 
ক'রে ঝল্লি? সংসার অন্ধকার, গাঢ় কাল অন্ধকার-_- 

নিরাশাৰ মেঘে সমাচ্ছন্ন ! ক্ষীণ আশারও বিদ্যুঙ্ছটা নেই। 

চনত, নৃর্মা, গ্রহ, ন কত্রেব আগ্তিত্ব বুঝি লোপ পেয়েচে ? অবলা! 

ভিথাবিণী রমণী তন্মধো পঠিতা মা! স্থিব হ'তে পারব কেমন 

কর? হৃদরে দুশ্চিন্তা প্রথব! প্রবাহিনী দুকুল ভেঙ্গে 

ব₹/৭ চলে যাচে, আকুলা না ইয়ে থাকি কেমন 

কবে? শ্শানের জবলচ্চিতা দেখেচিস্, কালবৈশাখের 

ঝঞ্ধাবাতে মমুদ্র-পীড়ন গেখেচিদ্, আগ্নেয়গিরির দ্রব ধাতু- 

সম্বাণত অগ্নাদগম দেখেচি্। হুধ্যরশিসন্তপ্ত বানু-কস্কর পূর্ণ 
মরা ভীম বঙ্গ দেখেচিদ্, দেখে থাকিস্ ত চুপ কর্। 

তা সত উঠি রিপা ভাশার সত সত ৯৪ এ সি ৬ শা পিতা শিপ 
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ও কথা আর বপিস্ না॥ যা ঝলেচিস্, আর যেন 

মা, ডোর মুখে আমায় এ কথ! না শুনতে হয়! এখন 

আগে-_-আমার প্র্ব কোথায়, কেমন আছেন, তাই বল্। 

বালিতা। (ন্বগ্নত) এ যে আমাদের রাঁণীর উপর এক কাঠি! 

অরুণা। মা! সত্য বল্তে গেলে_তীর অতি শোচনীয় অবস্থী। 

সে অবস্থা দেখলে পাঁষাণও ফেটে যাঁয় মা! তিনি এ যাত্রা 

জীবন রক্ষা পাবেন বলে ত বোধ হয় না ! 

ললিতা । মরপাপন্ন মা, মর্ণাপন্ন! এতক্ষণ তশছে কি নেই) 

বোধ কবি নেই। 

পল্পা। কি কি নেই, গৌসাই নেই? নানা আমার বিশ্বাম 
হয় না। 

হৃদয় বল্লত। চ*লে গেছ অভাগীরে ফেলে? 

কিব! দোষে আমারে বিমুখ হ'লে, 

তোমা ছাড়া দ।সীর কে আছে? 
প্রাণ চলে গেছে, 

ছার দেহ আর কতক্ষণ! 

এ মহ।মিলন ! 

নাথ । যায় দাসী মহামিলনের পথে! (পতন ও মৃত্য) 

অরুণ! । ললিতা, কি ক'ব্লি! কি ক'ব্লুম! 

ললিতা । একি গো, এ ত মূচ্ছা নয়, দাতি ত লাগিনি ! 

অরুণা। তবে কি পতিশোকে সতী প্রাণ দিলেন? হায়! 

হায়! আমি কি পাতকিনী! গুরু-নারী হত্যা কর্লুম ! 
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আরে রে ললিতে, কি দেখিস আর, 

হয়ে গেছে সর্বনাশ ! 

মহারাজে দে লো সমাচার ! 

[ ললিতার দ্রুত প্রস্থান । 

যাবে- যাবে, সব যাবে, 

রাজ্য--বংশ কিছু না থাকিবে আর! 

কলঙ্কে ভরিবে দেশ । 

নারী নাশে নারী-কলঙ্কিনী। 

কে তুমি মা--সতীত্বেৰ আদর্শ রমণী, 

পুণ্যময়ী কমলারূপিনী, 

পদম্পর্শে করিলে ধরণী ধন্ত| । 

অতি গর্ব ছিল যে আমার, 

পতিত্রতা মহাঁসাধবী আমি। 

সে গর্ব কি হরণ কারণ, 

দর্পহারী শ্রীমধুস্থদন, 
পাঞ্চালীর দর্প যথা হরেছিলে, 

দেই ছলে করিলে কি দর্প চুর মম? 

প্রভু, প্রভু, 
জ্ঞান-চক্ষু ফুটেচে আমার, 

ফল ফলিল শিক্ষার । 
বিপদবারণ ! 
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লক্ষণ । 

এ বিপদে কব ত্রাণ। 

দানি সতী-প্রাণ 

কলঙ্ক মুছাও হরি ! 

কি কবি, কি কবি, কোথা যাই ? 

অনুতাপে জ* ল যায় হয! 

আন্ আন্ কেউ তী?₹ তববাব, 

বিকাববিহীন হয়ে দে লে! গলদেশে । 

কিংব! আন্ আশীবিষে, 

ত্বব! এসে ককক দংশন । 

এ জীবন এই দণ্ডে বাক, 

হোক খাঁক্ এ পৌঁডা শবীব ! 

কালামুখ দেখাব বে মনে ? 

ধিক নাবী নামে, 

ধিক আমি নাবী-কলঙ্কিনী। ( বোদন) 

লন্গমণসেনের প্রবেশ । 

শুনেছি--শুনেছি-_ 

ললিতাঁর মুখে আদ্ন্ত কাহিনী, 
ধিক্ ধিক্ ধিক্ অভাগিনী, 

কৈল্ি হত্যা প্রভৃব ঘবণী 

ইছা হ'তে আব এই বিশ্বেকি আছে অখ্যাতি ঃ 

অহো-_কি বলিবে পণ্ডিত গোঁস্মই, 



১৮৪ 

জয়দেব। 

অরুণা 

লক্ষণ । 

কয়দেব। 

জয়দেব । [ পঞ্চম অঙ্ক। 

শুনিবেন যবে তাঁর,সতী নাই, 
বুঝি বা পাগল হবে শিব গ্রমথেশ, 

ক্রোধে কণ্ঠে উঠিবে গরল, 

এ মহীমণ্ডল যাবে হুহু জ'লে ! 

জয়দেবেব প্রবেশ। 

কি হেতু রাজন্। 

আমায় আহ্বান পুরে? 

কেন ঝরে ছুনয়নে বারি-ধার! ? 

কুঞ্চিত বদন কেন হেরি ? 

মরি ! মবি। কোন্ চিন্ত| হঃয়েচে তোমার? 

ষদি পারি -বল তাব করি প্রতিকার রাজা ! 

পিতা ! পিতা ! ধরি ছুটা পায়, 

কন্তায় রক্ষহ প্রত! 

হায় গ্রভু। অভ।গিনী নারী, 

ঘটারেচে কোন কথা ঝ'লে এই অঘটন! 
পাপিনী রমণী, 

করিল অনা”সে প্রভুর ঘরণী হত্যা! 
,কর গ্রতু, করহ বিচার, 

দাও দণ্ড বিধিমতে । (পদধারণ ) 

কি হয়েছে রাজা, 

কিসে তুর্মি হয়েচ কাতর ? 
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সকলে । 

পদ্মা । 

সকণ।|। 

সুদ্মাণ। 

পদ্মা । 

ভেবেচ কি মনে মরিয়াছে মতী পদ্মাবতী? 

অসম্ভব নরপতি, | 
রাস্তা পদ্মা লভিছে বিশ্রীম। 

গন্া। পদ্মা ওঠ সতি, 

মম আজ্ঞা বিন! লুটিছ ধরায় কেন? 

ওঠ হরিনামে, 

স্বানী-আজ্ঞা করহ পালন। 

( হস্তম্পর্শে পন্মাকে উত্তোলন ) 

চমৎকাঁব। চমৎকার হবিবোল। 

ধন্য ধনা প্রভূ, ক্ষমা-অবহার ! 

গ্রভু, প্রতি, সার্থক জীবন মোর, 

হরিবোল ! 

একি প্রতু, শুনেছিনু যাহা, 

সেকি সব লীলা! তব? 

ধন্য লীলাময়। 

মৃত্যু-শয্যা থেকে সুস্থ দেহে ফেরে ! 

মা। মা! কন্যা আমি তোর, 

কর্- ক্ষমা দীন! তনয়ায়। ( গদধারণ ) 

দে মা পদরেণু 

ক্ষম! কর্ অবোধ সন্তানে। (প্রণাম) 

কেন বাছা, 

মনে ধরিপদে? 
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বিপদে কিন্বা সম্পদে? 

ক্ষমাই মাঁয়ের প্রাণ! 

লঙ্গুণ ও পয্মা। সেই মা বটে মা তুই! 
দেবী উমা আসীন! ভারতে | 

নেপথ্যে__মুদঙ্গ, কর্তাঁল ও হবিনাঁম ধ্বনি। 

জয়দেব । শোন রাজা, মুদঙ্গের রোল, 

ঘন ঘন উঠে হরিবোল, 

ভবের সম্বল যাহা ! 

কেষেন আহ্বানে মোরে! 

বেগে দিগম্বর ও নিরঞ্জনের প্রবেশ । 

নিরঞ্জন । ব্রজে চল ব্রজের গোঁবিন্ব, 

দিগম্থর। 

জয়দেব । 

অরুণ ॥ 

মধুপুরে আর কাছ নাই। 
ভাই! আমিয়াছে পরাশর আর তক্তগণ ! 

ও নীলব্তন ' 

নিতে তোরে প্রেম-বুন্দাবনে ! 

চল্ বাপ, নন্দের ছুলাল ! 

যাব বৃন্দাবন, 

দাও রাজা, বিদায় এখন । 

এস পল্পা-_ 

মী। মা! 

পায়ে ঠেলে কোথা! যাবে চগলে, 
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অশান্ত সন্তান শত দোষে হ'লে দৌষী, 

শ্নেহ-করুণায় করিয়ে মার্ছনা, 

আঁদর-চুম্বনে_- 

কোলে তুলে নেয় গে! জননী । 

তুই কি পাঁষাণী, 
ছেদি মায়ের বন্ধনী, 

যাবি চলে বুন্দাবনে। 

মুখপানে ফিরে কি চাঁবে না, 

পদসেবা করিতে দিবে না, 

এতই কি পরিত্যজ) মোরা? 

পন্মা। বাছা! 

স্বেহমগ। জননীর প্রাণ, 

সে কি পারে ত'ঙ্গিতে সন্তান মায়! ? 

যখনি ভাঁখিবে, যখনি কাদিবে, 

তখনি আপিয়ে দেখে যাঁৰ-- 

সুধামাখা টাদমুখ ! 

অরুণা। পায়ে রেখ» 

মনে ক'র অধম দাসীরে। 

নুক্মণ। প্রভু! ব্দায় কি চাও, 

সঙ্গে লও, 

শ্রীচরণহার! ক'র না দাসেরে। 

কহি পদে ধরে, 
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ভায়দেব। 

জয়দেব । [ পঞ্চম অঙ্ক। 

ভোগ-স্থখ-গ্রশ্বয্যে আমার, 

বীতশ্রদ্ধা বিরাগ হ'য়েছে মম ! 

আকাজ্া মিটেছে, 

বুঝিয়'ছি অসাব সংসার | 

এবে ত্রাস, 

শমনের গ্রাস নবক-যন্ত্রণা, 

কর ত্রাণ, 

পদাঁশয়ে কর না বঞ্চনা ! 

বৎস! বন্ধন মোঁচন-- 

অতি শীত্র হইবে তোমার ! 

কার্ধ্যকাঁণ এখন+ রয়েছে বাকী। 

মোবা মাত্র নিমিত্তে ভাগী, 

বাঁর কাধ্য তিনিই কাঁরণ। 

কাধ্যফল তীহাবে প্রদানি, 

ঞফমনে ডাক চিন্তামণি, 

শাস্তি পাবে নবক-সংসারে, 

অবহেলে তরে যাবে ভবপারে রাজা ! 

ওই মোর মদনমোহন, 

কর সঞ্চালনে ডাকে ! 

বল হরিবোল, বল হরিবোল ! 

ওই মোর মদনমোহন । 

আয় আয় ভাই শ্রীদাম-নুদাম, 
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নেচে নেচে চল্ যাই বুন্দাবনে ৃ 

যমুনার কুলে যাব, 

যমুনার জল পিব, 

মাঁধবেব মধুলীল! করিব দর্শন ! 

অই সেই মধু বৃন্দাবন, 
কব নংকীর্তন--বল হবিবোল। 

| প্রস্থান । 

সকলে। বল হরিবোপ, বল হবিবোল ! 

লক্ষণ। হায় প্র, বুঝিন্থু, ঝুঁবন্, 

নিজ কর্দদোষে আজ-- 

হারাইনু তোমা হেন নিধি! 

[ প্রস্থান । 
সকলে গীত। 

এম্নি ক'রে ব্রজের রাখাল চরিয়েছিল ধেমু 

তোরা! বল, হবিবেলঃ খল. হরিবোল, বল. হিযোল | 

“এমনি ক'বে গোপীর হরি বাজিয়েছিল বেগু 

, তোর! বল, হরিবেল, বল, হবিবোলঃ ঘল. হাববোল। 

» এম.নি ক'রে ব্রজের কালা দীড়াইত তমালের তলে, 

তোর! ব্ন-হরি বোল, বঙ্গ হবিবোল বল, ইরিবোল। 

* এমনি ক'রে রাধাব শ্যাম যেত? ভ।বে টুলে, 

_ ভোঁর। ঘল, হরিযোৌল, ঘল, হরিধোল বল২হরিবোল | 

[ সকলের প্রস্থান । 



সপ্ডম গর্ভাঙ্ক | 

বন্দাবন । 

নিকুর্ধ কানন । 

শ্রীকৃষ্ণ, রাধা ও গোঁপীগণ। 

গীত 
মপ্রুতবকৃপ্ তলকেলিসদনে । 

প্রবিশ রাধে মধ ঃস্মীপমিহ, 

বিলস রতি ভসহসিতবদনে ॥। 

নবভবদশোকদলশবষাননারে। 

প্রধিশ বাঁধে মাধবমামীপমিহ, 

বিলম কু,কলসতরলহাবে | 

পদ্মা, জয়দেব, পরাশর, বিমলা, দিগন্বর, নিরঞ্জন, 

দিগন্বর-পত্ভী ও নিরঞ্জন-পত্বীর প্রবেশ । 
জয়দেব । হের প্রতি কুঞ্জে বিহরে আমার বিনোদিয়া, 

অরুণিত চরণে মণিমঞ্জীর বাজে রুমন রুনু রন্রনিয়া ! 

'আমরি রে তুলনার নাহি অস্ত ! 
নব ঘননিন্দিত উজ্জল অঙ্গ- গন্ধ আপনি বসস্ত ! 

শিরে শিখণ্ডক থেলে, 

ডাকে “দখা আয়” কলে! 

সথ। ! সথা ! 



[ সপ্তম গর্ভাঙ্ক। জয়দেব । ১৯১ 

পল্পা। মেঘের আড়ালে যথা! সৌদামিনী, 
শ্তাম-বামে কে তুমি রমণী? 

আমারে সঙ্গিণী খলে ডাক, 

কথা রাখ, দাও দেখা আর বার। 

সখি ! সখি ! 

নিরঞ্জন । ভাই নীলমণি ! 

লীলা সার্গ কব্, ধর মূর্তি দ্িভূজ-মুরলীধর, 

গোলোক-আলোক দাতা, 

দে রে ভাই পুলক পরাঁণে। 

নিরগ্ৰন-পত্বী। বামে লও বাঁধ! প্রাণের মাধব ! 

দিগম্বর। কোলে আর প্রাণেব গোপাল, 

আর পাঠাব না ভোরে গোষ্টগেচারণে ! 

দিগন্বর-পত্বী। ননী আনিয়াছি নীলমণি, 
খাও যাদু, খাও চ'দমুখে । ্ 

পরাশর। প্রত ! ওভূ ! দেখা দাও যুগল মুরতি রূপে ! 

প্রভু! গুভু! 
বিমলা। ফের আবার প্রভূ! এ প্রভূপাগলা মিন্সে যে 

বিম্লীকে জালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ কবলে গা! বলি হারে 

হতভাগা, এখানে এসেও তোর আবার “প্রভু প্রভু”কি র্য1? 

এই ত তোর প্রভূ সাম্নে দাড়িয়ে! বলি "প্রভূ প্রভু” বলা 

কি তোর বাতিক না কি? প্রহু আাবার কণ্টা থাকে? 

আমরা মেয়ে মান্য, আমরা ত গালি যে আমাদের প্র 



৮ 

১৯২ জয়দেব । [ পঞ্চম অঙ্ক । 

একটা--ভ।তার। তার সেবা ক'র্তে, তার মন যোগাতে 

পারলেই আমাদের ধন অর্থ কাঁম মোক্ষ সবই কর! হয়। 
ওমা_-এব আবার তা নয়! প্রভুর উপর আবার প্রভু? কৈ 

রে_-নামুখো, তোর সে প্রভু কৈ? 

জয়দেব। হের হের বৃন্দাবন্টাদে ! 

বিমল| বাতীত মকলে । ধন্য ধন্য সার্থক জীবন । 

বিমলা। ওমা ! এ আবার কিঃ 

পলকে যে চমকায় মন! 

শ্রীক্ণজ। ও মানি, বৃন্দাবনে তোর যে মোয়া আন্বার কথা ছিল, 

কৈ আমায় মোয়া দে ন! মাসি ! 

বিমলা। আযা-আা--একি ! একি নরন্রর মোহ! 

সেই সে চতুর শিশু নয়? 

একি তুইকাঁলা! ? 

পায়ে অবলা বুঝি এত ছল, 

এতদিন করিলে কেশব! 

* এ সধ ক রীতি তৰঃ 

ন। বুঝিরা ভোমা চিন্তামণি, 

কত গাল দেছি নীলমণি, 

অধিনীর প্ষম অপরাধ। 

শ্রীকৃষ্ণ । সতী তুমি হওগো জননি, . 
অতুল] ধণীম।ঝে ! 
ত্য অন্ত এপ মাতা, 



[সপ্ত গাঙ্ক। জযদেব। ১৯৫ 

সতী বাক্য মম ফুলহাবু সম। 

আব কেন, 

মম অংশ অবতাব জয়দেব । 

ভাবী বঙ্গে ভক্তি-বাজ্য হইল স্থাপন । 

তবে আব কেন ভিন্ন ভাবে বই, 
আয় আয় সখা--আয়-_আম--আয়। 

(জযদেবকে অঙ্গে গ্রহণ ) 

বাধা । আয় সখি, আয়। ( পদ্মাবহীকে আঙ্গ গ্রহণ ) 

সকলে। গীত ৃ 
বৃন্দ(ধন মাঝবরে রাজে রাধা নলিনী, তু ! 

পিয়ত মধু তৃঙ্গ মুরলীধ।রি ॥ ্ ঃ 

গোপীগণ। হাঁদত ন(চহ খেলত মাধব, ২.1 £, 

প্রেমে ধিনোদ ঠামে বিনোদবিহ।র ॥| ( 

মকলে। জালিত তরল ঝরে পরিমল, ্ 3 

ফর দল বিকশে বাল।, রি ও 

গেপীগণ। আকুল গঞ্জনে নলিনী রঞ্জনে, রি “৪ 
উছত মধগত কালা, ঞ রী 

লকলে। বিলম্ব কাহে বধু পিয়। মুখ চুম্বউ, 

মাতয় মদমথনক|ি ॥ 

যবনিকাঁপতন । 





প্রথম অভিনয় রজনীর পাঁত্রী- পাঁত্রাদি।, 
২৯ শে ভাদ্র, শনিবার ১৩১৯ 

প্রীকৃষণ ১ আরীষতী' লীলাবতী দানী। 
গ্রীগৌবাক্গ ....... ** রাঁধাবাণী দাসী। 
জয়দেববেশী শ্রীরুষ্ণ ... শ্রীযুক্ত হবিদাস 'দ। 
জয়াদেখ ...  শ্রীযক্ত চুনীলাল দেব। 
পবাশব **. পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্ায় । 
নিবপ্তন -**. শ্রীযুক্ত মন্থনাঁথ পাল। 
দিগম্বর ৯ নুপেন্্রচন্দ্র বন্ু। 
( পবে) "১৮ অমুতলাল দে। 
লক্ষণসেন “১১১ নিখিলেজরষ্ দেব। 
বাজ-গুরু ০ ৯ গোষ্ঠটবিভাবী চক্রবর্তী । 
উড়িষারাজ ০০৯ ঠীকব্দাস চট্রোপাধায় । 
রামব্ূপ ২১ জীবনকৃ্খ পাল। 
সুদেব ৮ কাশীচব্ণ বন্দাপাধ্যার। 

ভেমন্তকুমার ... শ্রীমতী নগেন্দ্রধাল। দাদী | 
বসন্তকুমার ১.৮. রাগ্লক্ষমী দাসী। 

শ্রীযুক্ত অটল বন্গুভূষণ বন্থ,ললি ত বন্ধু, 

প্রতিবেশিগণ ] ॥* অমুত বনু ইত্যাদি । 

ব্রাহ্মণগণ ও শ্রীযুক্ত গণেশ বন্থ, প্রকাশ ' বন্ধ, 

| খগেন বস্থু, উপেন বন্ধু ॥ 

| 
] 

পাঙাগণ ৫ 

চপেন বনু) মাবারণ বন, বেরাদার গণ শরীুদু 9 ॥ সুরেন বহু, ভূষণ বন্থ 
দল্নাগণ "৮5১ হাবান বনু, গণেশ বসু। 
বিগ্কাদিগগজ. .... * শশিডষণ যুখোপাধনয়। 
দূত "95. ভারাণচন্ত্র মিত্র । 
শ্রীরাধা -** শ্রীমতী সরলাবাণি। দাঁসী। 
গঙ্গা »**১১ হরিঙুন্দরী দাসী (ব্রার, 

ক্ষবিতা ১.১ ভরিমতী পাপী ( ছোট)।. 



পপ | আনল চে 

পি পপি 

শু পলদ পি 

॥ পাত শিক্ষক 

নৃত্যশিক্ষক 

অফ্ুণ। 

ললিতা 
স্মৃতি 
পল্মাবতী 
বিমলা 
বসন্তের মাতা 
নিরঞ্জন-প়ী 
দিগন্বব-পত্বা 
নিবগ্রন-রন্তা 
ললিতা 

শিক্ষক 

৮/৩ 

» কুসুমকুমারী দাসী । 
» « ক্ষান্তকালী দাসী। 
»  চুনীবাল! দাসী । 
»  হবিমতী দাসী (বড )। 

»». সবোজিনী দাসী । | 
». জবযুবাল! দাসী ( বিদ্যা )। 
»  হবিসুন্দবী দাসী (ব্লাকী )। 

বসন্তকুমাঁবী দসী। 
বাঁণীনুন্দবী দাসী । 

শ্রীমতী ক্ষান্তকাণী দাসী । 
শ্রীযুক্ত চুনীলাল দেব। 

»» নিখেলেন্দ্ররুষ্ণ দেব। 

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস। 
শ্রীযুক্ত নৃপেন্্র চন্ত্র বন্ু। 
শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, 

ংশী বাঁদক শ্রীধুক্ত অমৃত্তলান ঘোষ, 

১ ক্ীবোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
রি $ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস, পছুবাবু, 

$ ১ ললিতমোহন দাস । 
ষ্টেজ ম্যানেজাব » আশুতোষ পালিত। 

' বঙ্গভূমি শযাকাবক .. ১ বাঁজেন্দ্রনাথ দাস। 
বেশকাণী, »১. ভ্ামাচবণ বক্ষিত। 
ম্ম(বক , পুলিনবিচাবী চট্টোপাধ্যায় | 
পরিচালক , শ্রীযুক্ত নবেন্্বরুঞ্চ দেব। 
অধ্যক্ষ , শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব । 

' অঙ্কাঁবী » নিখিলেন্দ্রকুষ্ণ দেব। 
সক্বাধিক'বী ্ীদুক্ত চুনিলাল দেব। 
খিল্পাপনাধাক্ , শ্রীকৃষ্ণ খন্দোপাধ্ায়। 
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৪ তি 

বন্থমতী-- ১২ই মাশ্বিন,১৩১৯ 

, * *'* আঁষরা জয়াদব দেখিয়া প্রীত হইয়াছি & * * মোটের 
উপর নাটকথানি সুন্দর ভইয়াঁছে * জয়াদব-নাঁটকে বৈষ্ণব ধর্ধেব 

মাচাজাঁ সুন্দবভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়। আমরা সন্তুষ্ট 
, ভইলাম | 

নায়ক-__৯ই আশ্বিন,১৩১৯ 

* % * অভিনয় দেখিষা মামবা বডই সন্থোষ লাভ কবিষাছি 
% পৃঃ * পরাঁণবেব ও জঘদেবেব লীরঞ্চেব স্মব, গীতগোবিন্দেব 
পদাবলী এতই মধুব যে যুদ্ধ ভইতে ভয়। * * * এপ 
মনোভব ভবিসঙ্কীর্ভন যে কি মধুব তাহ! যাঁহাবা শুনেন নাই 
তাভারা উপলব্ধি কবিতে পারিবেন না । 

বক্ষবাসী-_-১২ই আশ্বিন,১৩১৯ 

ঈ * * বহুদিনেল পব মাঁঘাতেব পন প্রতিঘাঁত আপিয়াঁছে । 

& গ্রাতিধাতেব প্ররবাভেব (তাড় তৃমলতব। * * * একে 

জয়রদবচরিত তাগার উপব ল্পবচিত নাঁটক। দ্বধে চিনি 
গিশিয়াছে | চন্ত্রপুলীতে ক্ষীবেব পব "দওয়া ভষটয়ছে। 
ভক্ষ, নাটাকাঁব ভক্ত চরিতেন নাটক লিখিয়াছেন। ঈ *্ * 

'কবি হবিপদ আপনাঁব বিচিত্র কল্পনা-পন্ভায় প্রসঙ্গক্রমে ভক্ত 
“চরাত্রের যোগা আম্ৃষক্ষিক চবিত্র স্থষ্টি কবিষা! জয়দেব নাটকে 
গ্রত্ততগাক্ষে একখানি পর্ণাঙ্গ, নাটক কবিয়াছেন। গ্রন্থকাঘ্ের 

অভত্মান্তি। * * * শ্রীদৃক ভরিপদ চট্োপাধায় মহাশয় 

বে ভাবে নাটক লিখিয়'ছেন ভাভাঁতে লাপ্তোব করা মনে 

পাড়ে। ল্যাণ্ডো সেক্সপিয়াৰ সম্বন্ধে বলিষাঁছেন [৩ 85 1019 
01101081100 029 0171৮772815 13০ 101520180. 01301 

টা 811 0101৮ টি) 1000 116. গ্রন্থকার 

মূলে ঘ্রাী পাইয়াছেন ছটা তাগা অপেক্ষা মৌলিক ; তিনি 
শতৃদেহে প্রাণ আনিয়াছেল | * ++ 








